Verejný obstarávateľ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 968 01 Nová
Baňa, IČO: 37956124

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
Zastúpené: Ing. Jozef Koperdák - riaditeľ školy
IČO: 37956124
DIČ: 2021874415
IČ DPH: - - Sídlo: Osvety 17, 968 01 Nová Baňa
Štát: Slovenská republika
Kontaktná osoba na získanie súťažných podkladov a verejné obstarávanie:
Meno a priezvisko: Ing. Mária Schwarzová
Poštová adresa: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa
Tel.: 045/ 685 55 85
GSM: 0915/ 273 347
E-mail: sekretariat@sosnb.sk
Web: www.sosnb.sk
Druh verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: podľa § 6, ods. 1), písm. d)
2. Predmet zákazky:
Nákup školiaceho materiálu a potrieb v rámci projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“
3. Použitý postup zadávania zákazky:
zákazka podľa ustanovenia § 9, ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
4. Predpokladaná cena predmetu zákazky:
3.833,30 EUR bez DPH
5. Druh zákazky:
Nákup tovaru
6. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov - Obchodný
zákonník.
7. Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií - Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 39162200-7 (Učebné pomôcky a zariadenia); 80520000-5 (Školiace zariadenia)
8. Komplexnosť dodávky
Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na dve časti, a to na časť „A“ a na časť „B“. Uchádzač môže
predložiť súťažnú ponuku na ktorúkoľvek časť, alebo časti, alebo na obe časti naraz.
Časť „A“: Nákup mäsiarskeho školiaceho materiálu v rámci projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“
: predpokladaná hodnota v časti „A“ je 1.666,65 EUR bez DPH,
: zaradenie predmetu zákazky v časti „A“ podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV: 39162200
-7 (Učebné pomôcky a zariadenia); 80520000-5 (Školiace zariadenia)
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Časť „B“: Nákup opravárenského školiaceho materiálu v rámci projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“
: predpokladaná hodnota v časti „B“ je 2.166,65 EUR bez DPH
: zaradenie predmetu zákazky v časti „B“ podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV: 391622007 (Učebné pomôcky a zariadenia); 80520000-5 (Školiace zariadenia)
9. Opis zákazky:
Predmetom verejného obstarávania je nákup (obstaranie) školiaceho materiálu a potrieb, ktorý bude slúžiť
pre dovybavenie stredísk odbornej praxe a laboratória, fotodokumentáciu do učebných materiálov,
praktickú výučbu podľa novovytvorených učebných materiálov projektu s názvom: „Učím sa to, čo budem
potrebovať“, ktorý je spolufinancovaný z OP Vzdelávanie, Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na
modernú, kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO. Tovar bude obstaraný v súlade so Zmluvou o poskytnutí
NFP a požiadaviek verejného obstarávateľa.
Časť „A“:
Číselník
Merná
oprávnených
Počet
Popis služby
jednotka
výdavkov
3.5.2.
633006
projekt
1
Nákup školiaceho materiálu a potrieb, ktoré budú
Školiaci
slúžiť pre dovybavenie stredísk odbornej praxe a
materiál
laboratória, fotodokumentáciu do učebných
a
materiálov, praktickú výučbu podľa
potreby
novovytvorených učebných materiálov. Verejný
obstarávateľ bližšie špecifikuje predmet zákazky:
Názov

Názov tovaru
Mäsodoska buková 500x300x70
Naberačka na polievku ALPHA
Obracačka plná 10
Nôž na mäso
Nôž 4 na zeleninu
Otvárač čašnícky
Tanier plytký 25 Ofélia
Hrniec 32/22 l
Hrniec 36/29 l
Pokrievka 32
Pokrievka 36
Kastról 40/24 l
Sekáč na mäso
Pokrievka 40
Špičák 30
Lis na cesnak
Mäsodoska buková 600x300x40
Nádoba odmerná nerezová 2l
Strúhadlo 4
Varecha 80
Kliešte servírovacie
Kliešte na pečivo
Panvica teflón, 28 ind.
Panvica teflón, 32 ind.
Podnos PTS 40,5

Priradenie
k aktivite
projektu
1.1

Počet ks
2
1
5
4
1
4
1
1
1
4
4
2
1
1
2
4
3
2
4
4
5
5
2
2
4
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Podnos ovál 21x16
Misa polievková 2 l
Košík ratanový
Kotlík kónický 22 l
Miska nerezová pr. 34

1
1
1
2
5

Časť „B“:
Číselník
Merná
Počet
Popis služby
oprávnených
jednotka
výdavkov
4.5.2.
633006
projekt
1
Nákup školiaceho materiálu a potrieb, ktoré budú
Školiaci
slúžiť pre dovybavenie stredísk odbornej praxe a
materiál
laboratória, fotodokumentáciu do učebných
a
materiálov, praktickú výučbu podľa
potreby
novovytvorených učebných materiálov. Verejný
obstarávateľ bližšie špecifikuje predmet zákazky:
Názov

Názov tovaru
Posuvné meradlo digitálne
Posuvné meradlo obyčajné
Sada vrtákov
Závitníkové sady
Očká
Štetec
Rezný kotúč
Brúsy
Pravítko 60 cm
Pravítko - hrubé
Uholník
Elektródy (30, 50)
Elektródy (30, 50)
Drôt do CO2
Pozinkovaný plech 2x1m
Plech čierny 1000x2000x2
Žiarovky
Žiarivky
Silikónový tmel
Silikónová voda
Koncové mierky
Klince
Cín
Lepidlo epoxidové
Olej WD 40
Oleje silikónový
Oceľ pásová
Riedidlá
skrutky M 6/10
16
20
30
40

Priradenie
k aktivite
projektu
1.2

Počet ks
10
10
5
5
5
10
30
30
1
5
5
5
5
4
5
5
30
20
5
5
5
1
6
1
4
5
30
5
1
1
1
1
1
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50
60
70
80
100
skrutky M 8/10
16
20
30
40
50
60
70
80
100
skrutky M 10/20
30
40
50
60
70
80
100
skrutky M 12/20
30
40
50
60
70
80
100
skrutky M 14/30
40
50
60
70
80
100
matice M6
matice M 8
maticeM10
matice M 12
perovky 6
8
10
12
podložky lisované 8
10
12
14
podložky velkoplošné 6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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8
10
12
14
skrutky do dreva sada
matice M 14
klince 20
38
40
50
60 - 120
Čistiace prostriedky

1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
30

10. Miesto dodania diela:
Miesto dodania predmetu zákazky: Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 968 01
Nová Baňa
11. Rozsah predmetu zákazky:
Podľa Opisu uvedeného v bode 9. k tejto výzve.
12. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
Áno, v zmysle bodu 8 tejto Výzvy.
13. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa
14. Trvanie zmluvy:
Trvanie zmluvy: Kúpna zmluva bude uzatvorená na dobu určitú.
Termín dodania predmetu zákazky: odo dňa účinnosti zmluvy, najneskôr však do 31.12.2014.
Kúpna zmluva nadobudne účinnosť po odsúhlasení celého procesu verejného obstávania SO/RO pre
Operačný program Vzdelávanie.
15. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa
uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný: zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov
verejného obstarávateľa.
Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: Operačný program Vzdelávanie,
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú (č. zmluvy o NFP: 153/2014/1.1/OPV).
Financovanie sa bude vykonávať formou bezhotovostného platobného styku na základe daňových
dokladov so splatnosťou 30 dní od poskytnutia riadneho plnenia a odo dňa doručenia daňového dokladu
objednávateľovi.
16. Označenie, či dodanie tovaru je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou
a pod.):
Nie
17. Obhliadka miesta realizácie zákazky:
Nie je potrebná
18. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: do 26.11.2014 do 10:00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
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Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s
nezmazateľným atramentom a pod. v 2-och papierových vyhotoveniach, podpísaná štatutárnym zástupcom
uchádzača alebo osobou úradne splnomocnenou štatutárnym orgánom uchádzača spolu so všetkými
povinnými prílohami, v zalepenej obálke/balíku.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
a) adresu uvedenú v bode 1,
b) adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
c) označenie “Verejné obstarávanie (spotrebný materiál) - neotvárať”,
d) označenie heslom verejnej súťaže: Nákup školiaceho materiálu a potrieb v rámci projektu „Učím sa to,
čo budem potrebovať“
e) označenie časti / častí na ktorú sa ponuka predkladá.
19. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom:
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského
registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z
obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci dodávateľa na dodanie požadovaného predmetu zákazky.
20. Lehota viazanosti ponúk:
Do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t.j. najneskôr do ukončenia
realizácie projektu a Zmluvy o poskytnutie NFP.
21. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Kontaktné miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 968 01 Nová Baňa
22.
a)
b)
c)
d)

Obsah ponuky:
Doklad podľa bodu 19. tejto výzvy
Návrh na plnenie kritérií hodnotenia (príloha č. 1 tejto výzvy)
Návrh na určenie spôsobu ceny (príloha č. 2a) a 2b) tejto výzvy)
Návrh zmluvy (príloha č. 3a) a 3b) tejto výzvy)

23. Vyhodnotenie ponúk, kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) stanovené za účelom výberu najvýhodnejšej
ponuky: cena za dodanie predmetu zákazky.
Pravidlá na uplatnenie kritérií:
Váhovosť : 100 bodov (maximálny počet bodov)
Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len číselnú hodnotu ceny za
poskytnutie predmetu zákazky vyjadrenú v EUR vrátane DPH (ďalej len „cena“), ktorú uchádzač doplní do
prílohy č.1 týchto súťažných podkladov, tvoriacu súčasť jeho ponuky v časti „Kritériá“.
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou a pri ostatných
ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a
navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, ktorú prenásobí maximálnym počtom bodov daným
pre dané kritérium t.j.100.
Pri vyhodnocovaní sa budú prideľované body zaokrúhľovať matematicky na dve desatinné miesta. Ponuka
s najvyšším počtom bodov sa označí za úspešnú, ponuku s druhým najvyšším počtom bodov za prvú
neúspešnú/druhá v poradí, ponuku s tretím najvyšším počtom bodov za druhú neúspešnú/tretia v poradí,
atď.
Uchádzač na samostatnom liste/vzore predloží vypracované plnenie kritéria určeného verejným
obstarávateľom na hodnotenie ponúk (uchádzač predkladá v časti ponuky „Kritériá“), pričom musí platiť, že
údaj uvedený týkajúci sa kritéria - cena musí byť zhodná s údajom uvedeným v návrhu zmluvy úspešného
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uchádzača. Tento vzor musí byť podpísaný uchádzačom. Predlohu vzoru nájdete v Prílohe č. 1 súťažných
podkladov.
24. Lehota na zmenu ponuky:
Lehota počas ktorej je možné meniť ponuku na predmet zákazky je lehota na predkladanie ponuky podľa
bodu 18. tejto výzvy.
25. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými
možnosťami verejného obstarávateľa. Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa
požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených v tejto výzve a jej prílohách. Všetky výdavky spojené s
prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi. Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pondelok až piatok od 07:00 do
15:00 hod.

26.
1)
2)
3)

Zoznam príloh:
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií hodnotenia,
Príloha č. 2: Spôsob určenia ceny samostatne pre časť „A“ a pre časť „B“,
Príloha č. 3: Návrh zmluvy samostatne pre časť „A“ a pre časť „B“

V Novej Bani, dňa 18.11.2014

Súťažné podklady a súlad s technickými požiadavkami potvrdzuje a schválil:

..............................................................................
Ing. Jozef Koperdák, v.r.
riaditeľ školy

Súlad súťažných podkladov podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení potvrdzuje:

............................................................................
PhDr. Bohuslav F. Chudík, v.r.
odborne spôsobilá osoba na VO
(reg. číslo: H0875-709-2012)
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Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií hodnotenia

Vyhlásenie na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
Predmet zákazky: Nákup školiaceho materiálu a potrieb v rámci projektu „Učím sa to, čo budem
potrebovať“
Údaje o uchádzačovi:
obchodné meno/názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
právne zastúpený:

Časť „A“:
1) Kritérium 1: cena za dodanie predmetu zákazky
Cena v EUR
bez DPH
Cena za dodanie predmetu zákazky

DPH

spolu s DPH

DPH

spolu s DPH

Časť „B“:
1) Kritérium 1: cena za dodanie predmetu zákazky
Cena v EUR
bez DPH
Cena za dodanie predmetu zákazky
(pozn.: Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní - "Nie som platca DPH").
Čestne vyhlasujeme, že:







všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné
súhlasíme s podmienkami určenými obstarávateľom
všetkému, čo bolo v súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné
sme využili možnosť dorozumievania, tzn. spytovali sme sa a sme si vedomí, že ak naša ponuka
nebude obsahovať všetky náležitosti požadované obstarávateľom, budeme zo súťaže vylúčení
nebudeme obmedzovať obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke
predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá ponuku na danú zákazku
súhlasíme s tým, že obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje v nich

Dátum:
Titul, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:
Odtlačok pečiatky:
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Príloha č. 2a): Návrh na určenie ceny

Spôsob určenia ceny - časť „A“
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmluvná cena, ktorú uchádzač vo svojej ponuke
predloží musí zahŕňať všetky prípadné poplatky.

Názov tovaru

Množstvo

Mäsodoska buková
500x300x70
Naberačka na polievku
ALPHA
Obracačka plná 10

2

Nôž na mäso

4

Nôž 4 na zeleninu

1

Otvárač čašnícky

4

Tanier plytký 25 Ofélia

1

Hrniec 32/22 l

1

Hrniec 36/29 l

1

Pokrievka 32

4

Pokrievka 36

4

Kastról 40/24 l

2

Sekáč na mäso

1

Pokrievka 40

1

Špičák 30

2

Lis na cesnak

4

Mäsodoska buková
600x300x40
Nádoba odmerná nerezová
2l
Strúhadlo 4

3

Varecha 80

4

Kliešte servírovacie

5

Kliešte na pečivo

5

Panvica teflón, 28 ind.

2

Panvica teflón, 32 ind.

2

Cena za 1 ks bez
DPH

Výška DPH za
1 ks

Cena za 1 ks s
DPH

Cena
Spolu

1
5

2
4

strana 9 z 30

Verejný obstarávateľ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 968 01 Nová
Baňa, IČO: 37956124

Podnos PTS 40,5

4

Podnos ovál 21x16

1

Misa polievková 2 l

1

Košík ratanový

1

Kotlík kónický 22 l

2

Miska nerezová pr. 34

5
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Príloha č. 2b): Návrh na určenie ceny

Spôsob určenia ceny - časť „B“
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmluvná cena, ktorú uchádzač vo svojej ponuke
predloží musí zahŕňať všetky prípadné poplatky.

Názov tovaru

Množstvo

Posuvné meradlo
digitálne
Posuvné meradlo
obyčajné
Sada vrtákov

5

Závitníkové sady

3

Očká

3

Štetec

10

Rezný kotúč

20

Brúsy

20

Pravítko 60 cm

1

Pravítko - hrubé

5

Uholník

5

Elektródy (30,50)

4

Elektródy (30,50)

4

Drôt do CO2

4

Pozinkovaný plech
2x1m
Plech čierny

5

Žiarovky

30

Žiarivky

20

Silikónový tmel

4

Silikónová voda

4

Koncové mierky

5

Klince (sada)

1

Cín

6

Lepidlo epoxidové

1

Cena za 1 ks bez
DPH

Výška DPH za 1
ks

Cena za 1 ks s
DPH

Cena
Spolu

5
4

5
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Klinové remene

5

Oleje

3

Oceľ pásová

3

Riedidlá

10

Skrutky

50

Čistiace prostriedky

10

strana 12 z 30

Verejný obstarávateľ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 968 01 Nová
Baňa, IČO: 37956124
Príloha č. 3a): Návrh zmluvy

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet zákazky spolu so zmluvnými
podmienkami.

Kúpna zmluva - časť „A“
uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
Čl. 1
Zmluvné strany
Kupujúci:
Názov:

Stredná odborná škola obchodu a služieb

sídlo:

Osvety 17, 968 01 Nová Baňa

IČO:

37956124

DIČ:

2021874415

IČ DPH:

---

bankové spojenie:

Štátna pokladnica

číslo účtu (IBAN):

IBAN:SK31 8180 0000 0070 0040 4648

právne zastúpený:

Ing. Jozef Koperdák - riaditeľ školy

email:

director@@sosnb.sk

organizácia je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a je jeho
rozpočtovou organizáciou, ktorá je zriadená podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „kupujúci“)
a
Predávajúci:
Názov/obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
právne zastúpený:
email:
obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom xxxxxxx,
oddiel: ............., vložka č.: ................
(ďalej len „predávajúci“)
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Čl. 2
Predmet zmluvy
1) Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať predmet zmluvy, v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe
č. 1 tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru za podmienok a spôsobom uvedeným
nižšie, ktoré sú spojené s realizáciou projektu: „Učím sa to, čo budem potrebovať“.
2) Predávajúci sa zaväzuje súčasne s dodaním predmetu zmluvy (ďalej aj tovar) kupujúcemu predložiť
doklady vzťahujúce sa na tovar:
a) dodací list,
b) preberací protokol,
c) záručný list (ak sa vyžadujú),
d) návod na obsluhu v slovenskom jazyku (ak sa vyžadujú).
3) Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za riadne a včas dodaný tovar Predávajúcemu kúpnu
cenu za podmienok a spôsobom uvedeným nižšie.
Čl. 3
Kúpna cena a platobné podmienky
1) Cena za predmet zmluvy je výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon) s názvom zákazky Nákup školiaceho materiálu a potrieb v rámci projektu „Učím sa to, čo
budem potrebovať“:
Cena bez DPH:

EUR

slovom:

EUR

DPH:

EUR

slovom:

EUR

Cena s DPH:

EUR

slovom:

EUR

2) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za riadne a včas dodaný tovar a to nasledovným spôsobom:
a) Predávajúci po dodaní tovaru Kupujúcemu vystaví a doručí faktúru so splatnosťou 30 dní odo
dňa doručenia, na základe riadneho preberajúceho protokolu k predmetu zmluvy.
3) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Prílohou faktúry musí byt
kópia dodacieho listu potvrdeného (pečiatka a podpis) zástupcom Kupujúceho, ktorý je písomne
poverený Kupujúcim k prevzatiu tovaru.
4) Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom pripísania
príslušnej finančnej čiastky na účet Predávajúceho.
5) Predávajúcim predložená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí spĺňať
náležitosti daňového dokladu.

1)
2)
3)

1)
2)
3)

Čl. 4
Dodacia lehota a dodacie podmienky
Termín dodania: odo dňa účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 31.12.2014
Miesto plnenia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa
Z Predávajúceho prechádza nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k tovaru momentom jeho
prevzatia zástupcom Kupujúceho.
Čl. 5
Povinnosti zmluvných strán
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy na základe platnej Kúpnej zmluvy.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v Čl. 2 Zmluvy a prevziať
predmet zmluvy spôsobom dohodnutým v Čl. 2 a Čl. 3 Zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:
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a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako poskytovateľ
nenávratného finančného príspevku č. 153/2014/1.1/OPV (ITMS kód 26110130696) pre
zhotoviteľa v rámci projektu s názvom „Učím sa to, čo budem potrebovať“,
b) Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre
štrukturálne fondy EÚ ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku,
c) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
d) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
f) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

1)
2)

3)
4)

Čl. 6
Záručná doba a záručné podmienky
Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podľa noriem
platných v Slovenskej republike a Európskej únii a nebude mať vady odo dňa prevzatia tovaru
Kupujúcim po dobu:
a) záručná doba (ďalej len „Záručná doba“) na: špecifikácia dodávaných tovarov je 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť odo dna, kedy Kupujúci tovar prevzal od Predávajúceho aj s príslušnými
dokladmi.
Kupujúci je oprávnený v reklamácii uplatniť voči Predávajúcemu nároky podľa povahy vady tovaru v
zmysle Obchodného zákonníka SR.
Po doručení Kupujúceho oznámenia o vade tovaru je Predávajúci povinný bezodkladne začať riešiť
reklamáciu a túto vysporiadať v čo možno najkratšej lehote najneskôr však do 30 dní po doručení
Kupujúceho oznámenia o vade.
Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na tovare v rámci záručnej opravy odstraňované vady,
za ktoré zodpovedá Predávajúci a Kupujúci nemôže predmet zmluvy používať.
Prirodzené opotrebenie sa zo záruky vylučuje. V takýchto prípadoch sa záruka týka len tých časti
predmetu zmluvy, ktoré neboli uvedenými skutočnosťami dotknuté.
Zmenou vlastníctva predmetu kúpy nie sú dotknuté nároky na odstránenie vád počas plynutia záručnej
doby.
Čl. 7
Platnosť a účinnosť zmluvy a ukončenie Zmluvy
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho,
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a končí:
a) riadnym a včasným splnením povinností zmluvných strán,
b) odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok.
Žiadna zmluvná strana nemá právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu.
Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou
zmluvnou stranou alebo v prípade ustanovenom v Zmluve a to písomným oznámením o odstúpení.
Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak:
a) sa Predávajúci omešká o viac ako 30 pracovných dní s dodaním tovaru,

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dnom podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dnom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa.
2) V prípade, že výroba požadovaného typu tovaru bude ukončená, resp. príde k jeho inovácii počas
platnosti uzatvorenej kúpnej zmluvy, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar rovnakého druhu s
rovnakými, prípadne vyššími parametrami ako je tovar podľa uvedenej špecifikácie za cenu
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zodpovedajúcu pôvodnej cene. Táto zmena bude upravená dodatkom ku kúpnej zmluve a bude
doložená dokladom potvrdzujúcim túto zmenu. Predávajúci musí uviesť názov, model, technické
parametre zariadenia.
Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Po podpise Zmluvy obdrží jedno (1) vyhotovenie
predávajúci a tri (3) vyhotovenia kupujúci.
Zmluva môže byt doplnená alebo zmenená len písomnými a číslovanými dodatkami k Zmluve,
podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmene adresy, bankového spojenia a iných
podstatných záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu podľa tejto Zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný,
porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho
pripájajú svoje podpisy.

Prílohy:
1) Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy
2) Príloha č. 2: Rozpočet

V ...................., dňa .......................

V Novej Bani, dňa .....................

Predávajúci:

Kupujúci:

obchodné meno zastúpená titul,
meno a priezvisko funkcia

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ing. Jozef Koperdák
riaditeľ školy

strana 16 z 30

Verejný obstarávateľ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 968 01 Nová
Baňa, IČO: 37956124

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy: Špecifikácia predmetu zmluvy
Číselník
Merná
Počet
Popis služby
oprávnených
jednotka
výdavkov
3.5.2.
633006
projekt
1
Nákup školiaceho materiálu a potrieb, ktoré budú
Školiaci
slúžiť pre dovybavenie stredísk odbornej praxe a
materiál
laboratória, fotodokumentáciu do učebných
a
materiálov, praktickú výučbu podľa
potreby
novovytvorených učebných materiálov. Verejný
obstarávateľ bližšie špecifikuje predmet zákazky:
Názov

Názov tovaru
Mäsodoska buková 500x300x70
Naberačka na polievku ALPHA
Obracačka plná 10
Nôž na mäso
Nôž 4 na zeleninu
Otvárač čašnícky
Tanier plytký 25 Ofélia
Hrniec 32/22 l
Hrniec 36/29 l
Pokrievka 32
Pokrievka 36
Kastról 40/24 l
Sekáč na mäso
Pokrievka 40
Špičák 30
Lis na cesnak
Mäsodoska buková 600x300x40
Nádoba odmerná nerezová 2l
Strúhadlo 4
Varecha 80
Kliešte servírovacie
Kliešte na pečivo
Panvica teflón, 28 ind.
Panvica teflón, 32 ind.
Podnos PTS 40,5
Podnos ovál 21x16
Misa polievková 2 l
Košík ratanový
Kotlík kónický 22 l
Miska nerezová pr. 34

Priradenie
k aktivite
projektu
1.1

Počet ks
2
1
5
4
1
4
1
1
1
4
4
2
1
1
2
4
3
2
4
4
5
5
2
2
4
1
1
1
2
5
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Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy: Rozpočet

Názov tovaru

Množst Cena za 1 ks bez
vo
DPH

Mäsodoska buková
500x300x70
Naberačka na polievku
ALPHA
Obracačka plná 10

2

Nôž na mäso

4

Nôž 4 na zeleninu

1

Otvárač čašnícky

4

Tanier plytký 25 Ofélia

1

Hrniec 32/22 l

1

Hrniec 36/29 l

1

Pokrievka 32

4

Pokrievka 36

4

Kastról 40/24 l

2

Sekáč na mäso

1

Pokrievka 40

1

Špičák 30

2

Lis na cesnak

4

Mäsodoska buková
600x300x40
Nádoba odmerná nerezová
2l
Strúhadlo 4

3

Varecha 80

4

Kliešte servírovacie

5

Kliešte na pečivo

5

Panvica teflón, 28 ind.

2

Panvica teflón, 32 ind.

2

Podnos PTS 40,5

4

Podnos ovál 21x16

1

Misa polievková 2 l

1

Košík ratanový

1

Výška DPH za
1 ks

Cena za 1 ks s
DPH

Cena
Spolu

1
5

2
4
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Kotlík kónický 22 l

2

Miska nerezová pr. 34

5

strana 19 z 30

Verejný obstarávateľ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 968 01 Nová
Baňa, IČO: 37956124
Príloha č. 3b): Návrh zmluvy

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet zákazky spolu so zmluvnými
podmienkami.

Kúpna zmluva - časť „B“
uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
Čl. 1
Zmluvné strany
Kupujúci:
Názov:

Stredná odborná škola obchodu a služieb

sídlo:

Osvety 17, 968 01 Nová Baňa

IČO:

37956124

DIČ:

2021874415

IČ DPH:

---

bankové spojenie:

Štátna pokladnica

číslo účtu (IBAN):

IBAN:SK31 8180 0000 0070 0040 4648

právne zastúpený:

Ing. Jozef Koperdák - riaditeľ školy

email:

director@@sosnb.sk

organizácia je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a je jeho
rozpočtovou organizáciou, ktorá je zriadená podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „kupujúci“)
a
Predávajúci:
Názov/obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
právne zastúpený:
email:
obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom xxxxxxx,
oddiel: ............., vložka č.: ................
(ďalej len „predávajúci“)
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Čl. 2
Predmet zmluvy
1) Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať predmet zmluvy, v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe
č. 1 tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru za podmienok a spôsobom uvedeným
nižšie, ktoré sú spojené s realizáciou projektu: „Učím sa to, čo budem potrebovať“.
2) Predávajúci sa zaväzuje súčasne s dodaním predmetu zmluvy (ďalej aj tovar) kupujúcemu predložiť
doklady vzťahujúce sa na tovar:
a) dodací list,
b) preberací protokol,
c) záručný list (ak sa vyžadujú),
d) návod na obsluhu v slovenskom jazyku (ak sa vyžadujú).
3) Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za riadne a včas dodaný tovar Predávajúcemu kúpnu
cenu za podmienok a spôsobom uvedeným nižšie.
Čl. 3
Kúpna cena a platobné podmienky
1) Cena za predmet zmluvy je výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon) s názvom zákazky Nákup školiaceho materiálu a potrieb v rámci projektu „Učím sa to, čo
budem potrebovať“:
Cena bez DPH:

EUR

slovom:

EUR

DPH:

EUR

slovom:

EUR

Cena s DPH:

EUR

slovom:

EUR

2) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za riadne a včas dodaný tovar a to nasledovným spôsobom:
a) Predávajúci po dodaní tovaru Kupujúcemu vystaví a doručí faktúru so splatnosťou 30 dní odo
dňa doručenia, na základe riadneho preberajúceho protokolu k predmetu zmluvy.
3) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Prílohou faktúry musí byt
kópia dodacieho listu potvrdeného (pečiatka a podpis) zástupcom Kupujúceho, ktorý je písomne
poverený Kupujúcim k prevzatiu tovaru.
4) Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom pripísania
príslušnej finančnej čiastky na účet Predávajúceho.
5) Predávajúcim predložená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí spĺňať
náležitosti daňového dokladu.

1)
2)
3)

1)
2)
3)

Čl. 4
Dodacia lehota a dodacie podmienky
Termín dodania: odo dňa účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 31.12.2014.
Miesto plnenia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa
Z Predávajúceho prechádza nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k tovaru momentom jeho
prevzatia zástupcom Kupujúceho.
Čl. 5
Povinnosti zmluvných strán
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy na základe platnej Kúpnej zmluvy.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v Čl. 2 Zmluvy a prevziať
predmet zmluvy spôsobom dohodnutým v Čl. 2 a Čl. 3 Zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:
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a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako poskytovateľ
nenávratného finančného príspevku č. 153/2014/1.1/OPV (ITMS kód 26110130696) pre
zhotoviteľa v rámci projektu s názvom „Učím sa to, čo budem potrebovať“,
b) Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne
fondy EÚ ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku,
c) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
d) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
f) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

1)
2)

3)
4)

Čl. 6
Záručná doba a záručné podmienky
Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podľa noriem
platných v Slovenskej republike a Európskej únii a nebude mať vady odo dňa prevzatia tovaru
Kupujúcim po dobu:
a) záručná doba (ďalej len „Záručná doba“) na: špecifikácia dodávaných tovarov je 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť odo dna, kedy Kupujúci tovar prevzal od Predávajúceho aj s príslušnými
dokladmi.
Kupujúci je oprávnený v reklamácii uplatniť voči Predávajúcemu nároky podľa povahy vady tovaru v
zmysle Obchodného zákonníka SR.
Po doručení Kupujúceho oznámenia o vade tovaru je Predávajúci povinný bezodkladne začať riešiť
reklamáciu a túto vysporiadať v čo možno najkratšej lehote najneskôr však do 30 dní po doručení
Kupujúceho oznámenia o vade.
Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na tovare v rámci záručnej opravy odstraňované vady,
za ktoré zodpovedá Predávajúci a Kupujúci nemôže predmet zmluvy používať.
Prirodzené opotrebenie sa zo záruky vylučuje. V takýchto prípadoch sa záruka týka len tých časti
predmetu zmluvy, ktoré neboli uvedenými skutočnosťami dotknuté.
Zmenou vlastníctva predmetu kúpy nie sú dotknuté nároky na odstránenie vád počas plynutia záručnej
doby.
Čl. 7
Platnosť a účinnosť zmluvy a ukončenie Zmluvy
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho,
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a končí:
a) riadnym a včasným splnením povinností zmluvných strán,
b) odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok.
Žiadna zmluvná strana nemá právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu.
Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou
zmluvnou stranou alebo v prípade ustanovenom v Zmluve a to písomným oznámením o odstúpení.
Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak:
a) sa Predávajúci omešká o viac ako 30 pracovných dní s dodaním tovaru,

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dnom podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dnom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa.
2) V prípade, že výroba požadovaného typu tovaru bude ukončená, resp. príde k jeho inovácii počas
platnosti uzatvorenej kúpnej zmluvy, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar rovnakého druhu s
rovnakými, prípadne vyššími parametrami ako je tovar podľa uvedenej špecifikácie za cenu
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zodpovedajúcu pôvodnej cene. Táto zmena bude upravená dodatkom ku kúpnej zmluve a bude
doložená dokladom potvrdzujúcim túto zmenu. Predávajúci musí uviesť názov, model, technické
parametre zariadenia.
Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Po podpise Zmluvy obdrží jedno (1) vyhotovenie
predávajúci a tri (3) vyhotovenia kupujúci.
Zmluva môže byt doplnená alebo zmenená len písomnými a číslovanými dodatkami k Zmluve,
podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmene adresy, bankového spojenia a iných
podstatných záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu podľa tejto Zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný,
porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho
pripájajú svoje podpisy.

Prílohy:
1) Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy
2) Príloha č. 2: Rozpočet

V ...................., dňa .......................

V Novej Bani, dňa .....................

Predávajúci:

Kupujúci:

obchodné meno zastúpená titul,
meno a priezvisko funkcia

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ing. Jozef Koperdák
riaditeľ školy
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Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy: Špecifikácia predmetu zmluvy
Číselník
Merná
Počet
Popis služby
oprávnených
jednotka
výdavkov
4.5.2.
633006
projekt
1
Nákup školiaceho materiálu a potrieb, ktoré budú
Školiaci
slúžiť pre dovybavenie stredísk odbornej praxe a
materiál
laboratória, fotodokumentáciu do učebných
a
materiálov, praktickú výučbu podľa
potreby
novovytvorených učebných materiálov. Verejný
obstarávateľ bližšie špecifikuje predmet zákazky:
Názov

Názov tovaru
Posuvné meradlo digitálne
Posuvné meradlo obyčajné
Sada vrtákov
Závitníkové sady
Očká
Štetec
Rezný kotúč
Brúsy
Pravítko 60 cm
Pravítko - hrubé
Uholník
Elektródy (30, 50)
Elektródy (30, 50)
Drôt do CO2
Pozinkovaný plech 2x1m
Plech čierny 1000x2000x2
Žiarovky
Žiarivky
Silikónový tmel
Silikónová voda
Koncové mierky
Klince
Cín
Lepidlo epoxidové
Olej WD 40
Oleje silikónový
Oceľ pásová
Riedidlá
skrutky M 6/10
16
20
30
40
50
60
70
80
100
skrutky M 8/10

Priradenie
k aktivite
projektu
1.2

Počet ks
10
10
5
5
5
10
30
30
1
5
5
5
5
4
5
5
30
20
5
5
5
1
6
1
4
5
30
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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16
20
30
40
50
60
70
80
100
skrutky M 10/20
30
40
50
60
70
80
100
skrutky M 12/20
30
40
50
60
70
80
100
skrutky M 14/30
40
50
60
70
80
100
matice M6
maticeM 8
maticeM10
matice M 12
perovky 6
8
10
12
podložky lisované 8
10
12
14
podložky velkoplošné 6
8
10
12
14
skrutky do dreva sada
matice M 14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
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klince 20
38
40
50
klince 60 - 120
Čistiace prostriedky

1
1
1
1
1
30
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Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy: Rozpočet
Názov tovaru

Množstvo

Posuvné meradlo
digitálne
Posuvné meradlo
obyčajné
Sada vrtákov

10

Závitníkové sady

5

Očká

5

Štetec

10

Rezný kotúč

30

Brúsy

30

Pravítko 60 cm

1

Pravítko - hrubé

5

Uholník

5

Elektródy (30, 50)

5

Elektródy (30, 50)

5

Drôt do CO2

4

Pozinkovaný plech
2x1m
Plech čierny
1000x2000x2
Žiarovky

5

30

Žiarivky

20

Silikónový tmel

5

Silikónová voda

5

Koncové mierky

5

Klince

1

Cín

6

Lepidlo epoxidové

1

Olej WD 40

4

Oleje silikónový

5

Oceľ pásová

30

Riedidlá

5

skrutky M 6/10

1

Cena za 1 ks bez
DPH

Výška DPH za 1
ks

Cena za 1 ks s
DPH

Cena
Spolu

10
5

5
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skrutky M 6/16

1

skrutky M 6/20

1

skrutky M 6/30

1

skrutky M 6/40

1

skrutky M 6/50

1

skrutky M 6/60

1

skrutky M 6/70

1

skrutky M 6/80

1

skrutky M 6/100

1

skrutky M 8/10

1

skrutky M 8/16

1

skrutky M 8/20

1

skrutky M 8/30

1

skrutky M 8/40

1

skrutky M 8/50

1

skrutky M 8/60

1

skrutky M 8/70

1

skrutky M 8/80

1

skrutky M 8/100

1

skrutky M 10/20

1

skrutky M 10/30

1

skrutky M 10/40

1

skrutky M 10/50

1

skrutky M 10/60

1

skrutky M 10/70

1

skrutky M 10/80

1

skrutky M 10/100

1

skrutky M 12/20

1

skrutky M 12/30

1

skrutky M 12/40

1

skrutky M 12/50

1

skrutky M 12/60

1

skrutky M 12/70

1
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skrutky M 12/80

1

skrutky M 12/100

1

skrutky M 14/30

1

skrutky M 14/40

1

skrutky M 14/50

1

skrutky M 14/60

1

skrutky M 14/70

1

skrutky M 14/80

1

skrutky M 14/100

1

matice M6

1

matice M8

1

matice M10

1

matice M12

1

perovky 6

1

perovky 8

1

perovky 10

1

perovky 12

1

podložky lisované 8

1

podložky lisované 10

1

podložky lisované 12

1

podložky lisované 14

1

podložky velkoplošné 6

1

podložky velkoplošné 8

1

podložky velkoplošné 10

1

podložky velkoplošné 12

1

podložky velkoplošné 14

1

skrutky do dreva (sada)

4

matice M14

1

klince 20

1

klince 38

1

klince 40

1

klince 50

1

klince 60 - 120

1
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