
Kúpna zmluva č. Z201930865_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Sídlo: Rákocziho 23, 07701 Kráľovský Chlmec, Slovenská republika
IČO: 35568330
DIČ: 2022049018
IČ DPH:
Číslo účtu: SK3781800000007000227418
Telefón: 0566322678

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: COMMERC SERVICE spol. s r.o.
Sídlo: Ku Surdoku 35, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 31659551
DIČ: 2020521382
IČ DPH: SK2020521382
Číslo účtu: SK2609000000000500263552
Telefón: +421513811713

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Trieskové obrábanie kovov
Kľúčové slová: sústruh, frézka, vŕtačka, sada fréz, sústružnícke nože,závitníky,meradlá, šablóny, lupa
CPV: 42620000-8 - Sústruhy, vŕtačky a frézovačky; 33136000-2 - Rotačné a brúsne nástroje; 

38410000-2 - Meracie nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: zariadenia a náradia a nástroje

Funkcia

na výuku žiakov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

SÚSTRUH - DEMA HQ 400/T (alebo ekvivalent) sústruh,
vŕtačka a frézovačka T (alebo ekvivalent) ,určený na 
vŕtanie, rezanie závitov, sústruženie a frézovanie. 
Vrátane podávacieho zariadenia, vypínač s 
bezpečnostným spínačom, upínadlo vrtáka, výškovo 
nastaviteľná vŕtacia / frézovacia hlava, možnosť 
nastavenia rýchlosti vŕtania / frézovania pomocou 
remenice, možnosť nastavenia rýchlosti posuvu 
pomocou ozubeného kolieska.Vrtanie:upínanie max. 
13mm, MK3, plocha stola  150x200 mm, otáčky vretena 
117-1000 ot./min. minim. 7 stupňov.

ks 1
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SÚSTRUH MINI GMD 400 (alebo ekvivalent                    
                      -na vonkajšie / vnútorné sústruženie 
valcových / kužeľových / čelných plôch, rezanie M 
závitov (9 stupňov, 0,5 - 2,5 mm) a pod., všetkých bežne
používaných materiálov (konštrukčnej ocele, farebných 
kovov, plastov), v podmienkach menších dielní (obrobky 
do rozmerov max. 300 x 180 mm).prípojka 230V/50HZ, 
výkon motora 370W, výška hrotu 90mm, kúžeľ vretena 
MK3, vývrt vretena 20 mm, skľučovadlo 15mm, kúžel 
pinoly MK2, max. rozmer obrobku 300/180 mm,upínanie 
noža 8x8 mm.

ks 1

SÚSTRUH S VODIACIM VRETENOM MINI 310 GUDE 
(alebo ekvivalent) Prevodový motor umožňuje 
jednoduchú zmenu počtu otáčok. Preradenie nastavenia
posunu  cez vratný mechanizmus. Vhodný aj na rezanie 
závitov. Vedenie lôžka kalené a vybrúsené. Komplet so 
spínačom nulového napätia, núdzovým vypínačom a 
spodnou vaňou. Počet rýchlostí: 2 Prípojka: 230 V / 50 
Hz Motor: 0,4 kW / 0,54 PS Upínanie: MK 3 Kužeľ 
koníka: MK2 Prestaviteľná pinola koníka: 4,5 cm Priemer
vretena: 1,5 cm Otáčky vretena: (spodné) 0-1150 
ot./min., (horné) 0-2500 ot./min. Metrický závit: 0,4-2,0 
mm

ks 1

FRÉZKA STOLOVÁ  Optimum OPTImill BF 16 Vario 
(alebo ekvivalent) vrtačko-frézka na kov , frézka stolová 
-modelárska na kov s plynulou reguláciou otáčok 
vretena.Vhodná na výrobu malých súčiastok.Vhodná na 
vrtanie do priemeru 16mm a na frézovanie stopkovou 
frézou do priemeru 20mm.Plynulá 2-stupňová regulácia 
otáčok  100-3000 ot/min.,rozsah posuvu X/Y/Z = 
220/160/210 mm. Posuv pinoly 50mm. Pripojenie 230V. 
Naklápacia frézovacia hlava od +90° do -90°.Príkon 
500W.

ks 1

STOLNÁ VŔTAČKO-FRÉZKA Vŕtačko-frézka na kov 
Optimum OPTImill BF 20 Vario (alebo ekvivalent) frézka 
stolová-modelárska vrtačko-fréza na kov s plynulou 
reguláciou otáčok vretena 90-3000 ot/min.  Vhodná na 
hobby použitie v malých dielňach.Na vrtanie do priemeru
16mm a na frézovanie stopkovou frézou do priemeru 
20mm.Plynulá 2-stupňová regulácia otáčok.Digitálne 
odmeriavanie otáčok vretena a hĺbky vrtania na displeji v
prednej časti vrtacej hlavy.Naklápacia frézovaciahlava 
+-90°.Rozsah posuvu X/Y/Z = 280/175/275 mm. Posuv 
pinoly 50mm, príkon 850W. Pripojenie 230W

ks 1

STOLNÁ VŔTAČKO-FRÉZKA vrtačko-frézka Bernardo 
KF 25L Vario (alebo ekvivalent)              stolná 
vrtačko-frézka -s digitálnym ukazovakom otáčok vretena 
pinoly a zdvihu pinoly.Ideálna pre oblasť výuky v školách
a učilštiach. Mnohostranné využitie napr. pri závitováni, 
frézovaní drážok a pod. Prepínanie smeru otáčok 
vretena frézky.Vysoká presnosť pinoly kuželovými 
ložiskami menej ako 0,015mm.Obojstranne výkyvná 
frézovacia hlava.Výkon 600W, kúžel vretena MK2, 
otáčky 2250ot/min, napätie 230V, priemer nožovej hlavy 
63mm, priemer stopkovej frézy 20mm, priemer vrtáka 
20mm.

ks 1

SADA FRÉZ -FERM FRB-20  8 MM (SADA 20 KS) 
(alebo ekvivalent) do dreva, priemer upínacej stopky 8 
mm, materiál- tvrdokov, Príslušenstvo pre elektrické 
horné a ručné frézy., s hliníkovým kufrom.

ks 1

FRÉZY RYBINOVÉ - sada TiN 5-dielná ks 1

ROVINNÁ FRÉZA - 75° - 125 mm ks 1

FRÉZA S VYMENITEĽNÝMI BRITOVÝMI DOŠTIČKAMI
priemer 30 mm MK3 (Bernardo alebo ekvivalent) ks 1

FRÉZA S VYMENITEĽNÝMI BRITOVÝMI DOŠTIČKAMI
priemer 16 mm MK2  (Bernardo alebo ekvivalent) ks 1

Strana 2 z 7 



PROTAHOVACÍ-DRAŽKOVACÍ TRNY sada B/C 4/5/6/8 
po 1 ks 4 / 5 / 6 / 8 mm , po 1 ks vodící pouzdro pr. 12 / 
14 / 15 / 16 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 25 / 26 / 28 / 30 mm

ks 1

STOPKOVÁ FRÉZA z tvrdokovu-PFERD KEI 1630/6 so 
stopkoupriemeru  6 mm, dlžky  16 x 30 mm , s guľovým  
zakončením s ozubením . Ozubenie: 3 PLUS . Celková 
dlžka [mm]: 70 Úhel alfa [°]: 14 Rádius r [mm]: 4,8 .

ks 1

SÚSTRUŽNÍCKE NOŽE HM  12mm, 9-dielna sada  C v 
drevenej kazete (Bernardo alebo ekvivalent) ks 1

SÚSTRUŽNÍCKE NOŽE HM  8mm, 7-dielna sada C v 
drevenej kazete (Optimum alebo ekvivalent) ks 1

SÚSTRUŽNÍCKE NOŽE HM  10mm, 38 ks sada C v 
drevenej kazete ks 1

NOŽE DO VYVŔTAVACEJ HLAVY  vrtacie tyče, stopka 
pr. 12 mm, sada 9-dielna. V drevenej kazete. ks 1

HOBĽOVACÍ NOŽ vymeniteľný FS 32 , 12mm,  
(320x12x2,7 mm) CU 320 TriSolid ks 1

HOBĽOVACÍ NOŽ vymeniteľný 25mm,  (305x25x3 mm) ks 1

ZÁVITOREZNÁ HLAVA M5 - M12 Vybavená reverzací 
chodu, Klzná spojka se 4. stupni nastavení chrání 
závitník pred zlomením S uchytením MK3(Bernardo 
Super alebo ekvivalent)

ks 1

ZÁVITOREZNÁ HLAVA MK3 M3-M12 (Bernardo alebo 
ekvivalent) ks 1

ZÁVITNÍKY pre vonkajšie závity M3-M10 sada 6ks, 
velkosti M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 a 10, Driek držiakov má 
priemer 10 mm k upnutiu do sklučovadla sústruhu PD 
230 a PD 400.Pri rezaní závitov je držák navedený 
rukou.Balenie v drevenej  krabici.(PROXXON alebo 
ekvivalent)

ks 1

SÚPRAVA strojných závitníkov a vŕtakov -závitorezné 
nástroje : M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.materiál HSS-výkonná 
rýchlorezná oceľ, vrtáky priemeru: 2,5, 3,3, 4,2, 5, 6, 8, 
10,2 V priehľadnej krabici.(Bučovice alebo ekvivalent).

ks 1

SÚPRAVA strojných závitníkov (brúsených) a vŕtakov 
strojné závitníky pravé, priama drážka s lámačom 
triesok. Metrický brúsený závit.Závitorezné nástroje : 3, 
4, 5, 6, 8, 10, 12. Materiál HS-SE - vysoko výkonná 
rýchlorezná oceľ. Vrtáky: 2,5, 3,3, 4,2, 5, 6, 8, 8,5, 
10,2.V priehľadnej krabici. (Bučovice alebo ekvivalent).

ks 1

súprava strojných závitníkov a vŕtakov- skrutková 
drážka, strojné závitníky pravé brúsené so šrubovými 
drážkami 35°. Metrický brúsený závit. závitorezné 
nástroje : M 3, 4 5, 6, 8, 10, 12.materiál HSS-výkonná 
rýchlorezná oceľ, vrtáky priemeru: 2,5, 3,3, 4,2, 5, 6, 8, 
10,2 V priehľadnej krabici.(Bučovice alebo ekvivalent).

ks 1

STROJOVÉ ZÁVITNÍKY s lamačom triesok - drážka 
priama, metrický nebrúsený závit .NástrojeM 4, 5, 6, 8, 
10.Materiál HSS - výkonná rýchlorezná oceľ.Licovanie 
2N. (Bučovice alebo ekvivalent)

ks 1

POSUVNÉ MERADLO - s hĺbkomerom, a vnútorným 
meraním, 160/40,  0,05 mm+inch. Aretácia šrúbom, 
monoblok, dĺžka ramien 40mm, presnosť 0,05 mm, 
merítko: mm + inch . (KINEX alebo ekvivalent)

ks 2

MIKROMETER do 25 mm presnosť 0,01 v drevenej 
krabičke ks 2

DIGITÁLNY UHLOMER -s ramenom 0° - 220°, rozlíšenie
na 0,05°.Uhlomer a vodováha v jednom. 270 mm 
pravítko. Uhlomer slúži zároveň ako vodováha, obsahuje
jednu libelu.

ks 2

RÁDIUSOVÉ MIERKY -Schut alebo ekvivalent ks 5

HĹBKOMER 200 mm, vyrobený z nerezovej ocele ks 5
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VNÚTORNÉ MIKROMETRE sada 4 ks, 5-100 mm, 
presnosť 0,01, v krabici ks 1

UNIVERZÁLNY UHLOMER 300 mm s lupou ks 3

DIGITÁLNY PÁČKOVÝ ÚCHYLKOMER - 0-0,5mm x 
0,01 mm ks 1

UNIVERZÁLNY MAGNETICKÝ STOJAN -  s 
príľnavosťou 50 kg, možnosť použiť k číselníkovému 
odchýlkomeru, spodok V-drážka, prepínateľný magnet.

ks 1

VÝŠKOMER -300 mm x0,01 mm s rysovacím náradím a
indikátorom. ks 1

UHLOVÉ ZÁKLADNÉ MIERKY - univerzálna sada 17 
dielov ks 1

ŠABLÓNY NA MERANIE UHLOV  - sada 10 dielna, 
meranie uhlov minimálne od 1° - 30° ks 1

ŠABLÓNA ZÁVITOVÁ - pre metrický závit, stúpanie 0,4 
- 7 mm    20 ks ks 3

PRIZMATICKÝ  UHOLNÍK - pre nastavenie meraného 
alebo obrábaného dielu pod určitým uhlom 
prizmatickými podložkami.robustné prevedenie, 
nastaviteľný uhol 0° - 60° , uhlová tolerancia 0,01 mm.

ks 1

HODINÁRSKA LUPA - so sklenenou šošovkou 24 mm, 
zväčšenie 6x, ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Technické údaje zariadenia- pripojenie 230V, výkon 
motora 0,55kW.Všetky uvedené parametre sú ako 
minimálne.Príslušenstvo : 1 x sada vonkajších čeľustí,1 
x kľúč na upínadlo vrtáka,1 x kľúč na držiak nožov,1 x 
vyrážač,3 x šesťhranný kľúč,1 x vidlicový kľúč 13/17 
mm,1 x kľúč na čeľusťové skľučovadlo,1 x skrutkovač,2 
x upínací hrot MK3, 10 x rôzne vymeniteľné ozubené 
kolieska

áno

Príslušenstvo (súčasť balenia):otočný hrot MK 2,sada 
ozubených prevodových kolies (9),3-čeľusťové 
skľučovadlo (Ø 80 mm),výmenné čeľuste,strediaci 
hrot,sada kľúčov, olejnička.Všetky uvedené parametre 
sú ako minimálne.

áno

Priemer sústruženia nad lôžkom: 18 cm, nad suportom: 
10,5 cm Vonkajší priemer skľučovadla: 8 cm Vzdialenosť
hrotov: 29 cm Výška hrotov: 9 cm  Max.dráha suportu 
pozdĺžna: 27,5 cm / max. dráha suportu priečna: 9 cm . 
Všetky uvedená parametre sú ako minimálne.

áno

Príslušenstvo:upínací kúželový trň MK2/M10/B16, 
upínacia uťahovacia tyč M10, ochranný kryt skľučovadla,
náradie pre servis a obsluhu.Všetky uvedené parametre 
sú ako minimálne.

áno

Príslušenstvo: upínací kúželový trň MK2/M10/B16, 
upínacia uťahovacia tyč M10, ochranný kryt skľučovadla,
náradie pre servis a obsluhu, halogénové pracovné 
osvetlenie.Všetky uvedené parametre sú ako minimálne.

áno

Hĺbka vrtania 52mm, vyloženie 170mm, vzdialenosť 
vretena a stola 325mm, zdvih pinoly 52mm, posuv X/Y 
490/150 mm, Príslušenstvo: upínací trň MK 2/B 16, 
uťahovacia tyč vretena so závitom M12, digitálne 
zobrazovanie hlbky vrtania a otáčok,EMV-filter, výškovo 
nastaviteľný ochranný kryt, servisné náradie.Všetky 
uvedené parametre sú ako minimálne.

áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia
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Ak po predložení technických dokumentov nie je možné jednoznačne určiť, či vysúťažené tovary spĺňajú technické požiadavky
objednávateľa , je to dôvod na jednostranné odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa .

Nesplnenie povinnosti podľa týchto Osobitných požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto 
zmluvy a má za následok právo Objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy

Dodávateľovi sa nebude poskytovať preddavok

Dodávateľ je povinný dodať tovar do 30 dní od účinnosti zmluvy. Zmluva nadobudne účinnosť až po kladnom odsúhlasení a 
schválení verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po vydaní správy z kontroly. Bez 
vydania takejto správy nie je možné realizovať predmet zákazky .

Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ ako aj všetky zúčastnené osoby na strane dodávateľa zápis v 
registri partnerov verejného sektora v zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní - zákona č.315/2016 Z. z. zákona o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 1.februára 2017.

Funkčné, technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v Technickej špecifikácii predmetu 
zákazky/zmluvy sú považované za minimálne. Objednávateľ predmetu zákazky akceptuje aj také funkčné, technické a 
výkonnostné vlastnosti predmetu zákazky/zmluvy v rámci predloženej kontraktačnej ponuky, ktorých vyjadrené 
kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné parametre budú vyššie (lepšie) ako sú Objednávateľom predmetu zákazky uvedené 
požadované parametre funkčných, technických a výkonnostných vlastností predmetu zákazky / zmluvy.

Celková cena predmetu zákazky / zmluvy a cena za jednotlivé položky obsahuje všetky náklady Dodávateľa predmetu 
zákazky spojené s plnením predmetu uvedeného v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky / zmluvy (doprava na 
miesto plnenia, vykládka do určených priestorov v mieste plnenia, inštalácia a zaškolenie, likvidácia obalového odpadu, 
odstraňovanie uznaných vád počas záručnej doby) a tiež všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania 
nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady spojené s plnením zmluvy

Požaduje sa predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených 
výrobkov, ktorá preukazuje splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky do 10 pracovných dní od 
účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.

Ak Dodávateľ v uvedenom termíne nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, alebo z predložených dokladov bude 
vyplývať, že ktorákoľvek ponúknutá hodnota nebude v súlade so skutočnými alebo požadovanými vlastnosťami, považuje sa 
to za podstatné porušenie zmluvných podmienok a za dôvod na odstúpenie od zmluvy

Ak je v zákazke názov konkrétneho tovaru, pripúšťa sa možnosť ponúknuť ekvivalent pokiaľ tento má rovnaké alebo lepšie 
vlastnosti ako tovar v zákazke. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa technickej špecifikácie 
predmetu zákazky po konzultácii a so súhlasom verejného obstarávateľa

Dodávateľovi predmetu zákazky nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny 
predmetu zákazky / zmluvy. Všetky ceny predložené Dodávateľom predmetu zákazky zohľadňujú primerané, preukázateľné 
náklady a primeraný zisk

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ  bude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH.

Všetok dodaný tovar musí byť nový, doposiaľ nepoužitý, nepoškodený, ani iným spôsobom čiastočne alebo úplne 
znehodnotený vo svojich technických a/alebo materiálových vlastnostiach, nerozbalený, v originálnom balení od výrobcu. 
Súčasťou dodávky musí byť aj návod na použitie dodávaných zariadení v slovenskom alebo českom jazyku a všetky potrebné 
inštalačné média. Nesplnenie tohto ustanovenia Dodávateľom oprávňuje Objednávateľa k odmietnutiu prevzatia predmetu 
zákazky ako celku

Všetok dodaný tovar musí byť nový, doposiaľ nepoužitý, nepoškodený, ani iným spôsobom čiastočne alebo úplne 
znehodnotený vo svojich technických a/alebo materiálových vlastnostiach, nerozbalený, v originálnom balení od výrobcu. 
Súčasťou dodávky musí byť aj návod na použitie dodávaných zariadení v slovenskom alebo českom jazyku a všetky potrebné 
inštalačné média. Nesplnenie tohto ustanovenia Dodávateľom oprávňuje Objednávateľa k odmietnutiu prevzatia predmetu 
zákazky ako celku

Dodávateľ minimálne 3 pracovné dni pred dodaním tovaru upresní Objednávateľovi deň a hodinu dodania predmetu zmluvy, 
resp. jeho časti e-mailom a tento termín musí písomne potvrdiť zodpovedný zástupca Objednávateľa. V prípade neoznámenia 
termínu dodávky Objednávateľ nie je povinný prevziať tovar v deň doručenia, ale až v nasledujúcom termíne dohodnutom 
podľa tohto bodu

Všetky náklady spojené s odmietnutím prevzatia neoznámenej dodávky znáša Dodávateľ predmetu zákazky. Plnenie sa 
uskutoční v pracovné dni medzi 8:00 - 15:00 hod. Objednávateľ si môže uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
1% z ceny zákazky za každý začatý deň omeškania dodávky oproti zmluvnému termínu.

Dodávateľ na dodacom liste uvedie špecifikáciu dodávaného tovaru s uvedením značky a typu, uvedie záruky a výrobné čísla 
výrobcu

Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
zmluvy o NFP a jej príloh, uzatvorenej objednávateľom ako prijímateľom NFP a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas 
potrebnú súčinnosť.Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa 
uzatvára Zmluva jedným z Kontraktačných postupov Trhoviska, bude predmetom kontroly verejného obstarávania 
realizovaného cez elektronické trhovisko zo strany príslušného oprávneného orgánu.
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Účinnosť zmluvy je naviazaná na výsledok kontroly predmetného VO zo strany riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu pre 
IROP. Ak výsledok predmetnej kontroly VO nebude kladný, nie je splnená podmienka nadobudnutia účinnosti zmluvy v súlade 
so Všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického trhoviska. To znamená, že k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako 
sa zmluva s úspešným uchádzačom stane účinnou. Objednávateľ na túto skutočnosť bezodkladne dodávateľa upozorní po 
doručení správy z kontroly verejného obstarávania.

Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo oprávnené orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, je ktorákoľvek zo 
zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť

Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote 
splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo 
záväzkového vzťahu založeného Zmluvou.

Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania 
Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Kráľovský Chlmec
Ulica: Rákocziho 23

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.11.2019 13:29:00 - 02.12.2019 13:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 402,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 283,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.
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5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.10.2019 14:58:11

Objednávateľ:
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
COMMERC SERVICE spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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