KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa ustanovení § 409 a násl. zák. č. 513/ 1991 Zb., obchodného zákonníka
medzi
Dodávateľ

GAVIS, s.r.o
sídlo : Oravský Podzámok 60, 027 41 Oravský Podzámok
IČO: 46891277
DIČ : 2023664137
IČDPH: SK2023664137

bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
číslo účtu : SK91 1100 0000 0029 2588 6690
kontaktná osoba : Ing. Ondrej Šeliga
tel.: +421 911 448 342
email: seliga@gavis.sk
na strane jednej, ďalej ako „predávajúci“
a

Objednávateľ

Obec Zázrivá
sídlo : Stred 409, 02705 Zázrivá
IČO : 00315010
DIČ : 2020561906
IČ DPH : nie je platca DPH
bankové spojenie: VÚB

číslo účtu : SK45 0200 0000 0000 1762 7432
kontaktná osoba : JUDr. Matúš Mních, starosta obce
tel. : +421 907 887 756
email: obeczazriva@stonline.sk
na strane druhej, ďalej ako „kupujúci“

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená
zhotoviteľom na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci vyhlásenej
zákazky "Didaktické vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na

ZŠ v Zázrivej"“.
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar v rozsahu a množstve, ktorý
je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 zmluvy - rozpočet.

1.2 Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň.

1.3 Súčasťou dodávky tovaru je jedna doprava na miesto určenia. Dopravu, v prípade
preferencie dodávky tovarov na 2x z dôvodu skoršieho odobratia prvkov, ktoré sú
naskladnené, si kupujúci zabezpečuje vo vlastnej réžii.

Článok 2
Čas plnenia, miesto plnenia
2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy do miesta plnenia Základná
škola Zázrivá.
2.2 Predávajúci tovar kupujúcemu pripraví na prevzatie najneskôr do 180 dní od účinnosti
tejto zmluvy.
2.3 Odovzdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční medzi zástupcom predávajúceho
a kupujúceho na základe výzvy predávajúceho telefonicky alebo mailom najmenej 3
dni pred dodávkou tovaru. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že dodávka tovaru sa
bude považovať za splnenú dňom jej prevzatia. Za prevzatie sa považuje podpísanie
Protokolu o odovzdaní a prevzatí tovaru oboma zmluvnými stranami.

2.4 Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladnú kontrolu množstva a kvality
tovaru pri jeho prevzatí.
2.5 Kupujúci je povinný prevziať tovar. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať
nekvalitnú alebo nekompletnú dodávku.

2.6 K nadobudnutiu vlastníckeho práva kupujúcim dochádza jeho protokolárnym
odovzdaním v zmysle bodu 2.3 tejto zmluvy.

Článok 3
Cena a platobné podmienky
3.1 Zmluvná kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán a špecifikovaná v bode
3.2 tejto zmluvy na základe prílohy č.l k tejto zmluve. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

3.2 Cena za dodávku tovaru:
Cena celkom v € bez DPH
DPH

Cena celkom v € s DPH

31 338,80€
6 267,76 €

:

37 606,56 €

3.3 Cena za dodanie tovaru bude uhradená kupujúcim predávajúcemu na základe faktúry,
ktorá musí mať náležitosti riadneho daňového dokladu.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli na úhrade faktúry v lehote splatnosti 60 dní od
dátumu jej vystavenia. Faktúra bude vystavená dňom prebratia tovaru.

3.4 Kúpna cena je cenou maximálnou, a je vrátane dopravy do miesta plnenia a ďalších
nákladov spojených s dodaním predmetu kúpy.

Článok 4
Sankcie
4.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru je kupujúci oprávnený
vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny tovaru za
každý aj začatý deň omeškania. Predávajúci sa zaväzuje vyúčtovanú zmluvnú pokutu
uhradiť. Náhrada škody týmto nie je dotknutá.

4.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený
vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý aj začatý
deň omeškania. Kupujúci sa zaväzuje vyúčtovanú zmluvnú pokutu uhradiť. Náhrada
škody týmto nie je dotknutá.

Článok 5
Záruka
5.1 Záruka na tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho odovzdania, t.j. dátumom uvedeným na
Protokole o odovzdaní a prevzatí tovaru, podpísanom oboma zmluvnými stranami.
Prípadná reklamácia musí byť konkrétna, zrozumiteľná a uplatnená písomne.

5.2 Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a inštaláciou
kupujúceho.

Článok 6
Vyššia moc
6.1 Zmluvní partneri budú o svojej zodpovednosti za oneskorené splnenie záväzkov,
vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy oslobodení, pokiaľ pri ich plnení vznikla prekážka
účinkom vyššej moci.

6.2 V prípade vyššej moci sú zmluvní partneri povinní o začiatku a konci účinku vyššej
moci informovať druhého partnera v priebehu 5 dní (faxom, emailom alebo
telefonicky) od jej vzniku. Pri nesplnení tejto povinnosti sa nemôže zmluvný partner
na účinok vyššej moci odvolávať.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Podmienkou účinnosti tejto zmluvy je aj jej zverejnenie v zmysle §
47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

7.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 - Rozpočet - zoznam položiek

7.3 Všetky doplnky a zmeny tejto kúpnej zmluvy musia byť uskutočnené písomne
a vyžadujú podpis zmluvných strán. Musia byť označované za dodatky zmluvy
a priebežne číslované.

7.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch, z ktorých dva (2) exempláre
obdrží predávajúci a dva (2) kupujúci.
7.5 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Utvar vnútornej kontroly
Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené
na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

7.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola
uzatvorená po vzájomných rokovaniach, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite,
vážne a zrozumiteľne. Autentičnosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

V

Zľ?... dňa:

dňa: Uf J-

P.ŕ.

Názov položky

1

Tabuľa keramická 120cm x 180cm

2

Sada na meranie spotreby el. energie

3

Sada na znázornenie bezpečného využitia
elektrickej energie v domácnosti

Merná
jednotka

Množstvo

ks

1

Keramická tabuľa, biela, rozmer 120 x 180cm. Povrch keramický, popisovateľný za sucha
stieratelnými popisovačmi, hliníkový rám so zaoblením, držiak popisovačov, montážna sada a
montáž tabule v cene.

DID

210,00 €

210,00 €

sada

1

Sada na meranie spotreby elektrickej energie obsahuje demonštračný prístroj s LCD displejom, 3
funkcionálnyml tlačidlami a možnosťou nastavenia jednotkovej ceny, vhodný na pripojenie do
elektrickej zásuvky na maximálne 230V/16A, pričom je prístroj možné použiť pre dve tarify,
súčasťou sady je tepelné záťažové teleso na znázornenie zmeny spotreby elektrickej energie.

DID

35,00 €

35,00 €

1

Demonštračná sada na ukážku bezpečného používania elektrickej energie v domácnosti. Sada
obsahuje 15 rôznych komponentov, umožňujúcich vykonanie 25 rôznych experimentov z týchto
okruhov: základné zapojenia elektrospotrebičov, premena elektrickej energie na Iné druhy energie,
nehody spôsobené elektrickým prúdom, nehodové situácie v domácnosti. Súčasťou stavebnice je
sada spojovacích vodičov so stojanom a videomanuál v slovenskom jazyku.

DID

643,00 €

643,00 €

DID

950,00 €

950,00 €

sada

Špecifikácia

Stavebnica na znázornenie využitia alternatívnych zdrojov elektrickej energie. Obsahuje: veľkú
vrtuľu a malú vrtuľu na veternú energiu, solárny článok, nádoby na vodu so zvonom na vodík a
zvonom na kyslík, reverzné elektrolyzéry a palivový článok, LED diódy na overenie prítomnosti
energie, prepojovade členy, hadičky, stojan na vrtuľu, rôzne typy listov na veľkú vrtuľu, držiak na
malú vrtuľu, ručné dynamo v priesvitnom plaste, palivový článok na etanol, 9 litrový zásobník na
vodík, zostava s Peltierovým článkom, palivový článok na slanú vodu, merač energie, merací panel,
CD so softvérom, autíčko na prezentádu rôznych zdrojov energie, záťaž, superkapacitor. Popisy
častí a návod v Slovenskom jazyku. Pomocou stavebnice je možné vytvoriť 11 rôznych
experimentov súvisiacich s obnovlteľnou energiou, ktoré slúžia na ukážku kompletného systému
získavania čistej energie v zmenšenej mierke. Sada pre dielňu

SSrupina

Jednotková cena bez
DPH

Spolu bez DPH

4

Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej
energie

sada

1

5

Sada na využitie obnoviteľnej enegie

sada

5

Sada obsahuje: tankovaciu stanicu s mechanickým plnením vodíka, elektrolyzérom na výrobu
vodíka, nádržkou na vodu a zásobníkom na vodík, solárny článok na získavanie energie pre výrobu
vodilo. Rozmer modelu autíčka je 10 cm, je z priesvitného plastu, umožňujúceho sledovať
chemické procesy, so zásobníkom na vodík. Sada pre dielňu.

DID

135,00 €

675,00 €

6

Sada na znázornenie vodovodného systému

sada

1

Sada znázorňujúca bežný vodovodný systému. Obsahuje: odstredivé čerpadlo s motorom, tubu a
káble, vodnú nádrž, trojnožku a tyčinku, stúpacie potrubie s dvoma kohútikmi, vodárenskú vežu so
stúpacím potrubím, zdroj energie s batériami, plastový kontajner na vodu, sušič, prierezový model
vodovodného kohútika. Sada pre dielňu.

DID

705,00 €

705,00 €

7

Sada základných druhov mechanizmov, pohonov
a prevodov

1

Zostava na demonštráciu základných druhov mechanizmov, pohonov a prevodov (druhy, podstata,
smer otáčania, hnacie a hnané koleso, atď.). Súprava obsahuje 10 ks funkčných modelov
jednoduchých mechanizmov a prevodov, ktoré je možné navzájom prepájať a demonštrovať rôzne
druhy pohybu, 3 ks 3D modelov motorov v reze a 11 ks rôznych 2D modelov pohonov a prevodov v
reze. Sada pre dielňu.

DID

1 222,00 €

1 222,00 €

1

Súbor 9 ks lineárnych učebných pomôcok znázorňujúcich využitie základných mechanizmov v
domácnosti a praxi, automatizačné, zabezpečovacie systémy v domácnosti, energetické zdroje a ich
využitie v domácnosti. Rozmer obrazov 110x140 cm, povrch laminovaný a sada je dodaná so
závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie (Obsiahnuté témy: Zabezpečovacie prvky v domácnosti,
Regulácia spotreby vody v domácnosti a Regulácia spotreby elektriny v domácnosti, Ústredné
kúrenie, Alternatívne a obnovlteľné zdroje energie, Nízkoenergetícké domy, Rozvod plynu v
domácnostiach, Revízne postupy. Základné mechanizmy v domácnosti)

DID

684,00 €

684,00 €

8

Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku

sada

súbor

ks

1

Základná sada pre simuláciu úrazov - demonštračná - obsahuje dostatok materiálu na vytvorenie
rôznych rán. Sada slúži aj na demonštráciu triedenia ranených, rýchlu identifikáciu zranenia alebo
úrazu. Sada obsahuje: jednu komplikovanú otvorenú zlomeninu holennej kostí, jednu krvácajúcu
ranu zo zásobníkom a pumpičkou, jednu nekrvácajúcu ranu, jednu fľašu koagulantu na vytvorenie
umelej krvi, jedno balenie krvného prášku na pripravu 4,5 1 umelej krvi, 12 samolepiacich rôznych
tržných rán a otvorených zlomenín, jeden vosk simulujúci zranenie, jedno balenie rozbitého
plexiskla, ktoré po vložení do vosku simuluje sklo v rane, 4 krémové farby - bielu, modrú, hnedú a
červenú, lepiacu tyčinku, jeden rozprašovač, tri špachtle a tri stláčače jazyka. Celá sada je uložená v
kufríku s max. váhou 2,5 kg.

sada

1

Súbor 3 ks obrazov na chémiu v slovenskom jazyku, s rozmerom 110 x 140 cm, laminované so
závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie vrátane 16 ks tabuliek A4 pre žiakov z každej témy
(obsiahnuté témy: Periodická sústava prvkov, Pokyny na prácu v laboratóriu, Chemické látky)

9

Triedna sada pre simuláciu úrazov

10

Triedna sada nástenných chemických tabúľ

11

Triedna sada chemických modelov - učiteľ

sada

1

12

Ekologická sada s príslušenstvom

sada

1

13

Planktónové siete

súbor

1

14

Triedna sada anatomických modelov

sada

1

15

Triedna sada botanických modelov

sada

1

16

Triedna sada zoologických modelov

sada

1

17

Triedna sada nástenných biologických tabúľ

sada

1

18

Triedna sada biologických modelov

sada

1

Triedna sada 5 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť neživá príroda, s témami:
Kolobeh vody v prírode, Slnečná sústava, Model pangea, Sada 12 ks rôznych skamenelín rastlín a
živočíchov v samostatnom obale, Sada 20 ks rôznych minerálov a hornín. Každý z modelov je z
odolného plastu vhodnom pne školské prostredie, s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku.

DID

425,00 €

425,00 €

DID

1 399,00 €

1 399,00 €

DID

172,00 €

172,00 €

Sada 3D modelov pre učiteľa zložená z 8 ks demonštračných 3D modelov na chémiu v zložení: lx
interaktívny model atómu,lx žiacky model atómu, lx anorganická chémia, lx organická chémia,
model Chloridu sodného, model Grafitu, model Diamantu, model síranu vápenatého. Každý z
modelov je z odolného plastu vhodnom pre školské prostredie, s popisom jednotlivých častí v
slovenskom jazyku.
EkolóGicka saaa obsahuje materiál na rozbor vody a pôdy a na meranie najdôležitejších laroK, ktoré
ovplyvňujú naše životné prostredie. Obal kufríka je pevný a vodotesný. Kufrík obsahuje: 80
stranový návod na použitie s farebnými ilustráciami, tabuľkami a podrobnými vysvetleniami v
slovenskom jazyku, sadu s roztokmi na 59 experimentov od pH 3 do pH 9; amónium 0,05 -10
mg/l; dusitan 0,02 - 1,0 mg/l; dusičnan 10 - 80 mg/l; fosfát 0,5 - 6 mg/l, extrakčné tekutiny na
analýzu pôdy, experimenty s dusičnanom, fosfátom a amóniom, kartu s farbami na porovnanie
nameraných hodnôt, filtračnú trojnožku, vreckové zväčšovacie sklíčko s 2- a 4-násobným
zväčšením, špeciálny štetec na mikroorganizmy, vodeodolnú podložku na biologické experimenty,
pomôcky ako sklíčka na vzorky, filtračný papier, laboratórne fľaše so širokým otvorom a kadičky,
hárok veľkosti A2 na zapisovanie výsledkov meraní. Súčasťou dodávky je videomanuál pre prácu s
tžkziinfurlŕým Iŕiľfrílťrtm
Súbor planktónových sietí pre učiteľa obsahuje 6 ks rôznych komponentov (sieť s rúčkou dlhou
50cm, lupu, nádobu na pozorovanie, štetec,pinzeta, špionážne zrkadlo). Materiál odolný plast
vhodný pre školské prostredie.
Triedna sada 9 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť anatómia, zložená z:
rozoberateľné ľudské torzo (10 častí, výška 85cm), model srdca, model kože, model oka, model
mozgu, model lebky, model ucha, model panvy muža, model panvy ženy. Každý z modelov je z
odolného plastu, vhodný pre školské prostredie, v rozmedzí 20 cm -80 cm, na podstavci, s popisom
častí v slovenskom iazvku.
Triedna sada 6 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť botanika, v zložení: kvet zemiaka,
kvet jablone, kvet čerešne, kvet hrachu, kvet repky olejnej, model rastlinnej bunky. Každý z
modelov je z odolného plastu, vhodný pre školské prostredie, v trojnásobnom alebo väčšom
prevedení', na podstavci, s noqisqm časlí v slovenskom íijžvku.
Triedna sada 10 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť zoológia, v zložení: had, ryba,
zajac, holub, žaba, netopier, včela, motýľ, jašterica, model živočíšnej bunky. Každý z modelov je z
odolného plastu, vhodnom pre školské prostredie, v životnej veľkosti alebo väčšie a s popisom
jednotlivých časť v slovenskom iazvku.
Súbor 4 ks obrazov na biológiu v slovenskom jazyku, s rozmerom 10 x 140 cm, laminované so
závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie (S obsiahnutými témami Biosignály a ľudské telo,
listín. Živočíchov a Neživej prírody)

19

Resuscitačná figurína na CPR

ks

1

Školská demonštračná CPR figurína na nácvik resuscitácie s možnosťou vyhodnocovania procesu
resuscitácie na prenosnom zariadení s uhlopriečkou 11”. Softvér na ovládanie ovládanie figuríny je v
slovenskom jazyku. Výstup z procesu resuscitácie je možné archivovať, vyhodnocovať a ďalej
spracovávať aj na pc. Figurína umožňuje testovanie správnosti resuscitačných aktivít. Funkčnosť
figuríny: nastaviteľný úklon hlavy, ventil proti spätnému nadýchnutiu, pulz na krčnej tepne, zmena
zreníc po úspešnej resuscitácii, dvíhanie a klesanie hrudníka pri nádychu a výdychu. Kontrola hĺbky
vdychu, správneho umiestnenia rúk a správne vyvinutého tlaku v procese resuscitácie. Súčasťou
dodávky je videomanuál v slovenčine.

20

Model na nácvik CPR - novorodenec

ks

1

Figurína dieťaťa na nácvik KPR, umožňuje nácvik Heimllchovho manévra, KPR a dýchanie z úst do
úst realistické anatomické znaky ako ohryzok krčná terna, pucok, hrudný kôš.

DID

378,00 €

378,00 €

DID

455,00 €

455,00 €

DID

830,00 €

830,00 €

DID

300,00 €

300,00 €

DID

26,50 €

26,50 €

DID

1 020,00 €

1 020,00 €

DID

1 168,00 €

1 168,00 €

DID

1 198,00 €

1 198,00 €

DID

390,00 e

390,00 €

21

Model na nácvik Heimlichovho manévra

ks

1

22

Kostra človeka - model + výukový SW

ks

1

23

Kľúče na určovanie druhov

sada

5

24

Lupa na pozorovanie prírody

sada

1

25

Sada mikropreparatov - učiteľská

sada

1

26

Sada lúp na pozorovanie prírody pre skupinu

sada

4

27

Ekologická sada s príslušenstvom pre skupinu

ks

4

28

Žiacky kufrík chémia - destilácia

ks

10

29

Sada 3D modelov na chémiu - žiak

ks

5

30

Sada mikropreparatov - žiaci

sada

4

31

Interfejs na zber dát s príslušenstvom

ks

1

32

SW k iterfejsu - multilicencia

33

Sada senzorov pre fyziku - učiteľ

ks

1

sada

1

Modéí torza v životnej ve 'kosti umožňujúci precvičovať brušny/hrudny tlak procesov spätnelo
vyfukovania (Heimlichov manéver) a uvoľnenie úst na vyčistenie blokovaných dýchacích ciest.
Materiál torza navodzuje hmatateľnú realitu s anatomickým rozhraním rebier, mečovitého výbežku a
krčnej ryhy. Model obsahuje aj zapchávajúce objekty a je dodaný vrátane trička a ľahkej prenosnej
taškv
Demonštračný model ľudskej kostry v životnej velkosti na biológiu - časí anatómia. Modei je z
odolného hygienicky nezávadného plastu, vhodného pre školské prostredie. Kostra je pohyblivá v
kĺboch, paže a nohy sú odnímateľné. Model obsahuje nervové vetvy, vertebrálne tepny, hemiáciu
lumbárnych invertebrálnych diskov. Lebka má pohyblivú sánku, prierez vo vrchnej časti a 3
odnímateľné spodné zuby. Výška modelu 180 cm, dodávaná so stojanom na kolieskach. Súčasťou
mrxleiii ie SW na určovanie častí ľudského tela.
Základná sada kľúčov na určovanie bloloalckých druhov - rastlín zvierat, nerastov a ood.
Lupa na pozorovanie prírody pre učiteľa s dvojnásobným zväčšením, možnosťou pripojenia
nádobky s otvormi na vetranie, s priemerom 50 mm. na pozorovanie drobného hmyzu, rastlín a
hornín.
Sada preparátov pre učiteľa obsahuje 1 sadu preparátov s témou Ľudské telo, 1 sadu preparátov s
témou Rozmnožovanie rastlín, 1 sadu preparátov s témou Rozmnožovanie živočíchov, 1 sadu
preparátov s témou Parazity a 1 sadu preparátov s témou Život vo vode. Každá sada obsahovať 10
ks roznvch jednotlivých preparátov z uvedených tém.
Sada lúp na pozorovanie prírody pre skupinu 4 žiakov. Jedna sada obsahuje 4 ks lúp, s
dvojnásobným zväčšením, možnosťou pripojenia nádobky s otvormi na vetranie, s priemerom 50
mm. na pozorovanie drobného hmyzu, rastlín a hornín.
Ekologická sada obsahuje 2 ks súprav pre skupinu 4 žiakov. Každá súprava obsahuje materiál na
rozbor vody a pôdy a na meranie najdôležitejších látok, ktoré ovplyvňujú naše životné prostredie.
Súprava je v kufríku z pevného a vodotesného materiálu. Súprava obsahuje: 80 stranový návod na
použitie s farebnými ilustráciami, tabuľkami a podrobnými vysvetleniami v slovenskom jazyku, sadu
s roztokmi na 59 experimentov od pH 3 do pH 9; amónium 0,05 - 10 mg/l; dusitan 0,02 - 1,0
mg/l; dusičnan 10 - 80 mg/l; fosfát 0,5 - 6 mg/l, extrakčné tekutiny na analýzu pôdy, experimenty
s dusičnanom, fosfátom a amóniom, kartu s farbami na porovnanie nameraných hodnôt, filtračnú
trojnožku, vreckové zväčšovacie sklíčko s 2- a 4-násobným zväčšením, špeciálny štetec na
mikroorganizmy, vodeodolnú podložku na biologické experimenty, pomôcky ako sklíčka na vzorky,
filtračný papier, laboratórne fľaše so širokým otvorom a kadičky, hárok veľkosti A2 na zapisovanie
výsledkov meraní. Súčasťou sady je videomanuál pre prácu so súpravou v slovenskom jazyku.
Kufrík na jednoduché chemické pokusy, obsahuje všetky potrebné komponenty na zostavenie
destilačeného setu a vykonanie destilačných procesov. Žiad môžu sledovať chladenie vody a
oddeľovanie kvaoalín na základe >ch odlišných teplôt vanj.Material pre jednu skupinu žiakov.
Sada 3D modelov na chémiu pre žiaka je zložená z 3 ks demonštračných 3D modelov na chémiu v
zložení: Ix interaktívny model atómu,Ix anorganická chémia, Ix organická chémia. Každý z
modelov je z odolného plastu vhodného pre školské prostredie, s popisom jednotlivých častí v
slovenskom íazvku, Sada max, ľtľ 4 žid kov,
Sada preparátov pre skupinu 4 žiakov obsahuje 2 sady preparátov s témou Ľudské telo, 2 sady
preparátov s témou Rozmnožovanie rastlín, 2 sady preparátov s témou Rozmnožovanie živočíchov,
2 sady preparátov s témou Parazity, 2 sady preparátov s témou Život vo vode. Každá sada
oteahule 10 ks rôznych jednotlivých oreoarátpy z tvďito tém.
Merací panel pre učiteľa komaptibilný so sadou senzorov pre fyziku - učiteľ. Merací panel obsahuje
3 ks základných senzorov (senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor napätia), 4ks spojovacích
káblov pre senzory a má zabudovaný mikrofón. Súčasťou meracieho panelu pre učiteľa je
spektrálna sonda-optické vlákno a vybavenie na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych
charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny je možné zobrazovať a
spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli.

Softvérové školské vzdelávacie prostredie pracujúce pod operačným systémom Winrtows,
kompatibilné s interfejsom, integrujúce meranie hodnôt fyzikálnych veličín (min. teplota, osvetlenie,
napätie) spracovanie a zobrazenie nameraných hodnôt v tabuľkách a v grafoch, modelovanie a
tvorbu interaktívnych animácií prepojených na reálne deje snímané senzormi. Súčasťou sú
inštruktážne aktivity pre učiteľov a žiakov v zmysle ŠVP pre ročníky 6. až 9. ročníky ZŠ s
Inovovanou metodikou v digitálnej forme. Multilicencia softvéru v slovenskom a anglickom jazyku,
ntatnnsť miilUUrm-ie le 5 rnkrry
Učiteľská sada senzorov na fyziku pre interfejs na zber dát obsahuje tieto senzory: 4 x sada
prepojovacích káblikov (1 sada 4ks), Iks senzor teploty, 1 ks senzor osvetlenia, 1 ks senzor napätia,
1 ks senzor prúdu, 1 ks senzor vzdialenosti, 1 ks senzor zrýchlenia trojosový, 1 ks senzor sily, 1 ks
barometrický senzor, 1 ks senzor tlaku plynu, 1 ks senzor teploty (termočlánok), 1 ks senzor
vlhkosti, 1 ks senzor magnetického poľa, 1 ks optická brána, 1 ks senzor rádioaktívneho žiarenia, 1
ks smzor zwku.’’

DID

440,00 €

440,00 €

DID

334,00 €

334,00 €

DID

165.00 €

825,00 e

DID

6,10 €

6,10 €

DID

72,00 €

72,00 €

DID

22,30 €

89,20 €

DID

610,00 €

2 440,00 €

DID

200,00 €

2 000,00 €

DID

116,00 €

580,00 €

DID

144,00 €

576,00 €

DID

1 107,00 €

1 107,00 €

DID

710,00 €

710,00 €

DID

1 200,00 €

1 200,00 €
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Učiteľská termodynamická sada

sada

1

35

Sada pre termodynamiku s príslušenstvom

sada

1

36

Učiteľská mechanická sada

sada

1

37

Sada objem a hmotnosť

sada

1

38

Sada kladiek s príslušenstvom

sada

39

Kvapalinový baroskop s príslušenstvom

40

Ručná výveva s príslušenstvom

Učitelská termodynamická sada vrátane stativove’io stojana je využiteľná s interfejsom pre senzory.
Sada obsahuje 40 komponentov a umožňuje prezentovať tieto experimenty na šírenie tepla: model
teplomera, kalibrácia teplomera, bi metal, dĺžková rozťažnosť pevných látok, zmena objemu
kvapalín, zmena objemu vzduchu pri konštantnom tlaku, zmena tlaku pri konštantnom objeme,
vedenie tepla, prúdenie tepla, sálanie tepla, tepelná izolácia a experimenty na zmeny skupenstva:
merná tepelná kapacita kvapalín, pevných látok, teplota topenia, chladiaca zmes, skupenské teplo
tuhnutia fpnkifa vani destilácia.
Sada pre termodynamiku obsahuje 1 ks propan-butanový plynový horák s ventilovou náhradnou
náplňou s 230 g propan-butánovej zmesi EN417 v bezpečnostnej nádržke, 1 ks Joulového
k^ort|r|eLrd a £ks laboratórnych teolgmerov.
Udteiska mechanická sada obsahuje komponenty, które su využite! ne s interfejsom pre senzory.
Sada obsahuje 45 komponentov a umožňuje prezentovať 25 experimentov z mechaniky: napr.
naklonená rovina, zákony páky, momenty a sily, sily pôsobiace na ramene páky, sila ako vektor,
pohyb kyvadla, fyzikálne kyvadlo, pevné a pohyblivé kladky, Hookov zákon, rezonancie, ťažisko,
trenie, princíp sily a jednoduchých strojov, pevná kladka, pohyblivé kladky, pokusy s trením, libela,
kyvadlo a iné. Všetky komponenty sú prispôsobené na to, aby z nich bolo možné zostaviť pokusy na
mannehrkei tahnli

DID

480,00 €

480,00 €

DID

79,00 €

79,00 €

DID

810,00 €

810,00 €

Sada obsahujúca 17 ks komponentov využiteľných s interfejsom na zber dát. Sada obsahuje 7 ks
silomerov z rozsahu 0,2-100N, materiál plast, kovová pružina, lx balenie 4 ks kovových valcov pre
pokusy s hustotou, materiál Al/Fe/Cu/Pb, hmotnosť 200g, priemer 25 mm, lx balenie 6 ks rôznych
materiálov na určenie hustoty vážením, materiál Al/Cu/Fe/Pb/Zn/drevo, rozmer 10x10x10 mm.

DID

106,00 €

106,00 €

1

Sada kladiek obsahuje súpravu kovových kladiek na stojane, ktoré sú využiteľné s interfejsom pre
senzory a obsahujú: oceľové tyče 40cm, 25cm, 70cm, 1 ks dvojsvorka, 1 ks hák, 1 ks povraz 3 m, 1
ks pripevňovaciu skrutku, Iks stojan s podstavcom s variabilnou možnosťou upevnenia kladiek, lks
silomer s citlivosťou 0,2 N, sadu závaží (5g, lOg, 20g, 50g, lOOg, 200g, 500g)

DID

160,00 €

160,00 €

ks

1

Zariadenie slúži na vysvetlenie a meranie tlaku kvapalín. Balenie obsahuje senzor, s priemerom 50
mm, otočný okolo svojej osi, upevnený na rúrke, manometer v tvare U, na podstavci, s vodným
stl'ccom do 200 mm a kadičku.

DID

104,00 €

104,00 €

ks

1

Školská edukačná súprava pre pokusy s vákuom. Súprava obsahuje 10 častí, vrátane malej
vákuovej nádoby, hadičky so spätným ventilom, ručnej vývevy a je dodávaná v prenosnom obale.

DID

230,00 €

230,00 €

DID

880,00 €

880,00 €

DID

650,00 €

650,00 €
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Učiteľská optická sada

sada

1

42

Učiteľská sada na miešanie farieb

sada

1

Učiteľská optická sada obsahuje 28 komponentov a umožňuje prezentovať tieto experimenty: odraz
a lom svetla (snellov zákon), totálny odraz, geometrická konštrukcia obrazu pomocou význačných
lúčov, funkcia zdravého ľudského oka, chyby oka a korekcie, funkcia základných optických
prístrojov, fotoaparát, ďalekohľad a pod. Zloženie súpravy: 15 ks optických komponentov
magneticky fixovateľných (napr. sadu spojok a rozptyliek, optické hranoly, zrkadlo rovinné, vypuklé,
duté, 3 ks svetelné člny, sadu RGB filtrov, difrakčá mriežka) sadu 7 ks laminovaných pracovných
listov magnetických, formát A3 s popisom v slovenskom jazyku, manuál a zbierku 22 úloh v
slovenskom jazyku, 1 ks magnetická tabuľa formátu A2 s opierkou, 1 ks zdroj 5 paralelných lúčov
(lx 532 nm, 4x 635 nm) s elektronickým prepínaním lúčov, 3 ks samostatných čiarových laserov s
možnosťou vzájomného prepojenia DC prepojovacími káblami, 5 lúčový zdroj aj samostatné čiarové
lasery spĺňajú požiadavky na triedu bezpečnosti 2 podľa STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju a k
laserom je dodané vyhlásenie o zhode a protokol s reálne nameranými hodnotami výkonu
jednotlivých lúčov, 1 ks napájači zdroj, lx zdroj bieleho svetla integrovaný do zdroja paralelných
lúčov, umožňujúci demonštrovať rozklad svetla po prechode hranolom.
'Učiteľská sada na Iŕmonšíräciu miešania fonehä základných vlastnosti svetla a svetelných zdrojov
pomocou LED diód. Obsah súpravy: lx sada rôznych svetelných zdrojov integrovaných do jedného
celku (štvorcový RGB displej obsahujúci 36 ks LED (3x12 ks) monofarebných diód, regulácia
jednotlivých RGB farieb ťahovým potenciometrom, lx klasická žiarovka, lx neónová trubica), sada 5
ks farebných a difúznych filtrov, sada 10 ks žiackych spektroskopov, lx bezpečné napájanie 12V
DC, lx zbierka úloh v slovenskom jazyku. Súprava umožňuje vykonanie týchto experimentov:
aditívne a subtraktívne skladanie farieb, rozptyl svetla, rozklad svetla na spektrálne zložky rôzne
spôsoby vytvárania bieleho svetla, spektrálne porovnanie rôznych zdrojov svetla pomocou
SDekimsknoox

43

Učiteľská elektromagnetická sada

sada

1

44

Prístroj na výrobu vysokého DC napätia

ks

1

45

Prístroj na indikáciu napätí s príslušenstvom

ks

1

46

Učiteľská optická sada

ks

1

47

Sada objem a hmotnosť pre skupinu

sada

6

48

Prístroj na indikáciu napätí s príslušenstvom

ks

6

UčfteTska elektromagnetická sada je využileľna s inlerMjsom pre senzory. Sada obsahuje 30
komponentov a umožňuje prezentovať 50 experimentov z elektriny, elektrostatiky a magnetizmu,
napr. tieto: Jednoduchý el. obvod, vodiče, nevodiče, sériové a paralelné zapojenie zdrojov a
spotrebičov, pevný a pohyblivý spínač, Ohmov zákon, tepelná poistka, vedenie elektriny v
kvapalinách, elektromagnet, relé, zvonček, meranie elektrických velián, elektrický náboj, polarita el.
náboja, elektrostatické sily, princíp a model elektroskopu, elektrostatický výboj, simulácia blesku,
pohyb guličky medzi dvomi nabitými platňami, princíp kopírovacieho stroja, elektrostatický zvonček,
elektromagnetická indukcia, merania na transformátore a model eletrodynamického meracieho
ožitému.
Pristroj na výrobu veľmi vysokých jednosmerných napätí pri elektrostatických pokusoch. Postroj je
elektrický aj manuálny. Napájanie: nízkonapäťový motor (napájada jednotka 3 -12 V) alebo ručné.
Môže vytvoriť potenciálový rozdiel max. 300 kV a maximálne 10 cm Iskry. Priemer konduktorovej
gule 27 cm, ostatné vybavenie: elektrický vír, menšia konduktorová guľa na stojane, elektrické
nierka. 2 vodiče í 100 cml ochranné okuliare.
Prístroj na pokusy v elektrostatike na indikáciu napätí. Prístroj je umiestnený v kovovej skrinke so
zemniacou zdierkou, obojstranne zakrytý sklom, má priehľadnú orientačnú stupnicu a rozmer
krinky je 170x50x210 mm. Príslušenstvo k prístroju: ebonitová tvč.
Učiteľská optická sada obsahuje 28 komponentov a umožňuje prezentovať tieto experimenty: odraz
a lom svetla (snellov zákon), totálny odraz, geometrická konštrukcia obrazu pomocou význačných
lúčov, funkcia zdravého ľudského oka, chyby oka a korekcie, fonkda základných optických
prístrojov, fotoaparát, ďalekohľad a pod. Zloženie súpravy: 15 ks optických komponentov
magneticky fixovateľných (napr. sadu spojok a rozptyliek, optické hranoly, zrkadlo rovinné, vypuklé,
duté, 3 ks svetelné člny, sadu RGB filtrov, difrakčá mriežka) sadu 7 ks laminovaných pracovných
listov magnetických, formát A3 s popisom v slovenskom jazyku, manuál a zbierku 22 úloh v
slovenskom jazyku, 1 ks magnetická tabuľa formátu A2 s opierkou, 1 ks zdroj 5 paralelných lúčov
(lx 532 nm, 4x 635 nm) s elektronickým prepínaním lúčov, 3 ks samostatných čiarových laserov s
možnosťou vzájomného prepojenia DC prepojovacŕmi káblami, 5 lúčový zdroj aj samostatné äarové
lasery spínajú požiadavky na triedu bezpečnosti 2 podľa STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju a k
laserom je dodané vyhlásenie o zhode a protokol s reálne nameranými hodnotami výkonu
jednotlivých lúčov, 1 ks napájači zdroj, lx zdroj bieleho svetla integrovaný do zdroja paralelných
lúčov, umožňujúci demonštrovať rozklad svetla po prechode hranolom.
Sada obsahujúca 34 ks komponentov využiteľných s Interfejsom na zber dát obsahuje 14 ks
silomerov z rozsahu 0,2-100N, materiál plast, kovová pružina, 2x balenie 4 ks kovových valcov pre
pokusy s hustotou, materiál Al/Fe/Cu/Pb, hmotnosť 200g, priemer 25 mm, 2x balenie vzoriek 6 ks
rôznych materiálov na určenie hustoty vážením, materiál AI/Cu/Fe/Pb/Zn/drevo, rozmer 10x10x10
mm. Sada nre skuntnu max 4 žiakov.
Prístroj na pokusy v elektrostatike na indikáciu napätí. Prístroj je umiestnený v kovovej skrinke so
zemniacou zdierkou, obojstranne zakrytý sklom, má priehľadnú orientačnú stupnicu a rozmer
skrinky ť 170x50x210 mm. Príslušenstvo k prístroju; ebonitová tvč

AVIS, s.r.o.
27 41_Oravský Podzámok č. 60
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Tel: 043/2 188740

DID

1 250,00 €

1 250,00 €

DID

420,00 €

420,00 €

DID

105,00 €

105,00 €

DID

880,00 €

880,00 €

DID

215,00 €

1 290,00 e

DID

105,00 €

630,00 €

Spolu bez DPH

€

31 338,80

DPH 20%

€

6 267,76

Spolu s DPH

€

37 606,56

