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“

Objednávateľ

a
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
zhotovíteľom na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoiých zákonov v rámci vyhlásenej
zákazky "Laboratórne 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
odovzdaním v zmysle bodu 2.3 tejto zmluvy.

dochádza jeho protokolárnym

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

16 507,00 €
3 301,40 €
19 808,40 €

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 faktúiy 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/Útvar 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 písrn. 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

dňa:

ŠM

P,Č.

Názov položky

1

Digitálna učiteľská váha

2

Chemický kahan s príslušenstvom

3

Stojan na sušenie chemického skla a pomôcok

4

Merná
Množstvo
jednotka

Špecifikácia

ks

1

Presné digitálne váhy s kapacitou váženia 2000g, stupnica 0,0 ig, rozmer váž. plochy 120x155 mm,
hmotnosť je možné merať v gramoch, unciach, karátoch, librách, funkcia počítania kusov,
kalibračné funkcie Ikg závažím (súčasťou bal.), napájanie pomocou adaptéra AC 110-220V, alebo
na batérie, ktoré sú súčasťou balenia. Váhy sú dodané spolu so sadou závaží 500mg v zložení (Ix
závažie 200g, 2x závažie lOOg, Ix závažie 50g, 2x závažie 20g, Ix závažie lOg, Ix kliešte)

sada

1

Chemický, sklenený liehový kahan s príslušenstvom. Sada obsahuje: 1 ks liehový kahan s objemom
250ml, hrúbka skla 1,8 mm, Iks laboratórna trojnožka so sieťkou nad kahan, 11 lieh na horenie.

Stojan na sušenie laboratórneho skla a pomôcok má kapacitu 55 miest a pozostáva z 2 častí stojan a miska na zachytávanie vody, rozmery stoiana (VxDxŠ) 64x36x14 cm.
Sada laboratórnych podnosov pre učiteľa obsahuje 2 ks tácok s rozmermi 300x400x40 mm a
250x250x40mm s teplotnou odolnosťou do 50°C a chemickou odolnosťou ore materiálv PS.
Laboratórny pH tester s veľkým digitálnym displejom a so zabudovanou elektródou, rozsah
merania: 0 až 14 pH, rozlíšenie: 0,01 pH, presnosť: ±0,2 pH, kalibrácia: 2-bodová, automatické
rozpoznanie pufrov (4 a 7 / 7 a 10), náhradná elektróda, cca. 1000 hod. kontinuálneho merania.
Súčasťou balenia sú: 2 sáčky po 20 mL pufru pH 4, 2 sáčky po 20 mL pufru pH 7, 2 sáčky po 20
mLčlstiareho roztoku.
Satia ochranných prostriedkov pre prácu v chemickej učebni. Sada obsahuje ochranne prostriedky:
1 ks ochranných okuliarov - polykarbonátové, číre, nepriamo vetrané, spínajúce požiadavku EN 166
a EN 170, Iks ochranný Štít - polykarbonátový, spĺňajúci požiadavky EN 166, Iks pracovný plášť
biely s dlhým rukávom, tromi vreckami a vzadu s nastaviteľným opaskom, veľkosť XL, 1 ks
ochranných rukavíc vhodných do chemického prostredia a spĺňajúce požiadavky EN 374, Iks
rhnanka sJiikónová- vhodná do chemického prostrpflia.
Triedna sada laboratórneho skla a pomôcok obsahuje: 2x kadička vysoká s výlevkou 400ml, Ix
kadička nízka s výlevkou 150ml, Ix kadička vysoká s výlevkou 250ml, 2x banka kúžeľová úzkohrdlá
250 ml, 2x banka s plochým dnom titračná 250 ml, 2x skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s
vyhrnutým okrajom, 2x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom, Ix pipeta
delená 10 ml, 2x miska Petriho sklenená 90 mm, 2x valec odmerný vysoký 250 ml, Ix lievik, 1 ks
byreta objem 25 ml, sklená tyčinka, stojan na 10 skúmaviek, 3 rôzne držiaky, 8x kadička vysoká s
výlevkou 400ml, 8x kadička nízka s výlevkou 150ml, 8x kadička vysoká s výlevkou 250ml, 8x banka
kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 8x skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 8x
skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom, 8x pipeta delená 10 ml, 8x miska
Petriho sklenená 9 0 mm, 8x valec odmerný vysoký 250 ml, 8x lievik, 8x sklená tyčinka, 8x stojan
na 10 skúmaviek, 8x tri rôzne držiaky.
úigitóiny kombinovaný mikroskop so zabudovaným lmiií senzorom s rozlíšením iziiuxiuzs
pixelov, Binokulárna hlavica v 35° uhle s 360° rotáciou, Širokouhlový okulár WF10X/18mm,
Achromatický objektív DIN 4X, 10X, 40X, 100x(olej), Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbého
kondenzor 1,25 N.A kondenzor, Irisová dona s držiakom filtrov, Osvetlenie LED s kontrolou
intenzity, Napájanie 220V-240V, USB 2.0 PC pripojenie, Operačný softvér na spracovanie obrazu s
pluginovou architektúrou v slovenskom jazyku. Funkcie: forierová analýza, meranie, automatické
vyplňovanie formulárov z databázy, importovanie mierok v reálnom rozmere, binárne funkcie v
živom móde/od&'tavanie dvoch obrazov/, komparáde. Súčasťou dodávky mikroskopu je ručný
microtom so sklenenou plošinou, vnútorným klipom pre upevnenie zariadenia a nožom, jednotka
pre spracovanie obrazu s min. 11.6" obrazovkou, HDMI výstupom a klávesnicou pripojiteľná k
mtbr-ccknru ■

Skupina

Jednotková cena bez
DPH

Spolu bez DPH

LAB

250,00 €

250,00 €

LAB

22,00 €

22,00 €

LAB

77,00 €

77,00 €

LAB

24,00 €

24,00 €

LAB

111,00 €

111,00 €

LAB

47,00 €

47,00 €

LAB

588,00 €

588,00 €

LAB

1 242,00 €

1 242,00 €

ks

1

Laboratórne podnosy sada pre skupinu

sada

1

5

Prístroj na určenie pH s príslušenstvom

ks

1

6

Ochranné prostriedky - učiteľ - chémia

súbor

1

7

Sada laboratórneho skla a laboratórnych
pomôcok

sada

1

8

Učiteľský biologický mikroskop

ks

1

9

Sada preparačných nástrojov s príslušenstvom

súbor

1

Sada na zhotovenie preparátov pre učiteľa obsahuje 7 ks rôznych preparačných nástrojov (tj.
pinzetu, nožnice, skalpel, stierku, preparačnú ihlu, pipetu, paličku). Sada náhradných komponentov
obsahuje: podložné sklíčka Ibal (50ks), krycie sklíčka Ibal (lOOks) a farbiacu tekutinu (100mi).

LAB

18,00 €

18,00 €

6

Sada 2ks digitálnych váh pre skupinu 4 žiakov, váhy sú váživosťou 2000g a presnosťou 0,lg majú
jednoduchú obsluhu so štyrmi tlačidlami, rýchlu samokalibráciu po zapnutí, funkdu Tara a tiež
funkdu považovania, funkciu počítania kusov, prepínanie medzi jednotkami gram, unca, grain,
karát, dobre čitateľný display s modrým podsvletením, napájanie batériami (2x AAA batérie v
balení) resp. pomocou sieťového adaptéra (je v dodávke); automatické vypnutie pre predĺženie
životnosti batérií. Obsahuje dva ochranné kryty, súčasne použiteľné ako misky na váženie.
Rozmery: pracovná doska váhy: 100 x 94 mm. Miska váhy, malá: 100 x 105 x 8 mm; Miska váhy,
veľká: 130 x 110 x 21 mm. Obrysové rozmery: 125 x 105 x 17 mm.

LAB

215,00 €

1 290,00 €

10

Sada digitálnych váh - žiaci

ks

11

Sada laboratórnych stojanov s príslušenstvom
pre skupinu

sada

7

12

Sada chemických kahanov $ príslušenstvom

sada

4

13

Sada tácok

sada

6

LAB

202,00 €

1 414,00 €

LAB

43,00 €

172,00 €

LAB

47,00 €

282,00 €

LAB

190,00 €

950,00 €

LAB

1 126,00 €

4 504,00 €

4

Spotrebný materiál pre skupinu 4 žiakov k pomôckam pre učebňu biochémie: 4x filtračný papier
kruhový pr. lOOmm, lOOks/bal, materiál na pokusy: 20x Pipeta Pasteur sterilná - 3ml, 20x
Jednorázová striekačka, 4x Skúmavka s guľatým dnom,rovný okraj, 18xl80mm, 4x Špachtľa s
lyžičkou 210mm, 4x Kadička PP priesvitná, 250ml, lisovaná stupnica, 4x Kadička PP priesvitná, 50ml,
lisovaná stupnica, 4x Odmemý valec vysoký, PP, priesvitný, s lisovanou stupnicou, 250ml, 4x
Tyčinka miešacia otavená 5x300mm, 4x Miska biela plastová 202xl51x81mm, náhradné činidlá: 4x
Hydrogénuhličitan sodný (sóda) 500g, 4x Kys. citrónová potravinárska 500g, 4x Potravinárske
farbivo 20g, hygienické jednorázové pomôcky - 4x Rukavice vinylové bez púdru, veľ. M, lOOks.

LAB

222,00 €

888,00 €

ks

4

Sada žiackych mikroskopov pre skupinu 4 žiakov. Sada obsahuje štyri mikroskopy s maximálnym
zväčšením 400x, s revolverovou hlavicou s tromi achromatickými objektívmi so zväčšením 4x, lOx,
40x, širokouhlým okulárom WF lOx, s hrubým doostrovaním, spodným osvetlením, napájaním 230V
(AC ) s výstupom 5V(DC)/800 mA, s možnosťou napájania aj cez solárny článok, ktorý je súčasťou
dodávky. Príslušenstvo k mikroskopu: 5 ks biologických stabilných preparátov, 1 ks farbiaca tekutina
0,02 ml, 1 hárok čistiacich obrúskov, sada podložných a krycích sklíčok, pipeta, pinzeta, skúmavka.

LAB

860,00 €

3 440,00 €

14

Sada ochranných prostriedkov - žiaci - chémia

sada

5

15

Sada laboratórneho skla a laboratórnych
pomôcok pre skupinu

sada

4

16

Súbor spotrebného materiálu a vybavenia - žiaci chémia

Sada min. 2ks laboratórnych stojanov s príslušenstvom. Každý laboratórny stojan má byť je s
doskou a tyčou min. 750mm. Každý lab. stojan má obsahovať: Iks kruh na varenie pr. 130mm, Iks
kruh na varenie pr. lOOmm, Iks kruh na varenie pr. 70mm, Iks držiak na chladič veľký, 2ks držiak
bez svorky, 6ks krížová svorka a sieť nad kahan s keramickým stredom. Pre skupinu max. 4 žiakov.

súbor

Sada 2 ks sklenených liehových kahanov s príslušenstvom pre skupinu 2-4 žiakov. Sada obsahuje: 2
ks liehový kahan s kapacitou 250ml, hrúbkou skla 1,8 mm, 2 ks laboratórna trojnožka so sieťkou
nad kahan, 2ks balenie 11 liehu na horenie.
Sada tácok k laboratórnemu pracovisku žiakov obsahuje 4 ks tácok pre skupinu 4 žiakov v zložení 2
ks s rozmerom 300x400x40 mm a 2 ks s rozmerom 250x250x40mm, s teplotnou odolnosťou do
50cC a chemickou odolnosťou pre materiály PS.

Sada ochranných prostriedkov pre skupinu 4 žiakov pre prácu v biochemickej učebni. Sada
obsahuje: 4 ks ochranných okuliarov - polykarbonátové, číre, nepriamo vetrané, spĺňajúce
požiadavku EN 166 a EN 170, 4ks ochranný štít - polykartonátový, spĺňajúci požiadavku E166, 4ks
pracovný plášť biely s dlhým rukávom, tromi vreckami a vzadu s nastaviteľným opaskom, veľkosť
M, 4ks ochranný pracovný rukavíc vhodných do chemického prostredia a spĺňajúcich požiadavky
normy EN 374, 4ks chňapka do silikónová vhodná do chemického prostredia.
baoa pre 5Kup<nu 4 žiakov pré pracú v rnocnemicKej učebni, saaa oosanuje . 4x Kaoicxa vysoxa s
výlevkou 400ml, 2x kadička nízka s výlevkou 150ml, 2x kadička vysoká s výlevkou 250ml, 4x
banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 4x banka s plochým dnom titračná 250 ml, 4x skúmavka s
guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 4x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s
vyhrnutým okrajom,2x pipeta delená 10 ml, 4x miska Petriho sklenená 90 mm, 4x valec odmemý
vysoký 250 ml, 2x lievik, 2 ks byreta objem 25 ml, 4x sklená tyčinka, 2x stojan na 10 skúmaviek, 6x
rôzne držiaky, 16x kadička vysoká s výlevkou 400ml, 16x kadička nízka s výlevkou 150ml, 16x
kadička vysoká s výlevkou 250ml, 16x banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 16x skúmavka s guľatým
dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 16x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s
vyhrnutým okrajom, 16x pipeta delená 10 ml, 16x miska Petriho sklenená 9 0 mm, 16x valec
odmerný vysoký 250 ml, 16x lievik, 16x sklená tyčinka, 16x stojan na 10 skúmaviek, 16x tri rôzne

17

Sada žiackych mikroskopov pre skupinu

18

Sada preparačných nástrojov s príslušenstvom
pre skupinu

sada

4

Sada min. 2 ks súpravy preparačných nástrpjcv pre skupinu max. 4 žiakov. Každá sada má min.
obsahovať: 7 ks rôznych preparačných nástrojov (t.j. pinzetu, nožnice, skalpel, stierku, preparačnú
ihlu, pipetu, paličku). Náhradné komponenty obsahujú: podložné sklíčka Ibai (50ks), krycie sklíčka
JbaLtlOOksl a farbiacu tekutinu (lOOml).

LAB

38,00 €

152,00 €

19

Súbor kefiek na čistenie - spotrebný materiál

sada

4

Skupinová sada kefiek na čistenie chemického sklad je zložená z 13 súprav. Každá súprava
obsahuje: Ix kefka na kadičky, Ix kefka na banky, Ix kefka na pipety, Ix kefka na skúmavky.

LAB

215,00 e

860,00 €

4

Skupinová sada filtračných materiálov zložená: 13x 13 listov . Každá súprava obsahuje materiál:
kvalitatívny filtračný papier z bielenej buničiny plošnej hmotnosti 80g/m4 - archy rozmeru 500 x 500
Tím.

LAB

44,00 €

176,00 €

20

Súbor filtračného materiálu - spotrebný materiál

súbor

agr' f® GAVIS, s.r.o.

Spolu bez DPH

€

16 507,00

DPH 20%

€

3 301,40

Spolu s DPH

€

19 808,40
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