
Kúpna zmluva Učebné pomôcky - "Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠMierová 1 v Strážskom."

Kúpna zmluva

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Kupujúci:

Sídlo:

Štatutárny zástu pca:

IČO:

DIČ:

r-t.
E-mail:

Inte rnetová strá nka:

[kupujúci nie je platcom DPH)

(ďalej len "kupujúci")

1. Predávajúci:

zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Číslo účtu:
Zaregistrovaný:
Oddiel:
VIož ka číslo:
Kontaktná osoba
Telefón:
E-mailová adresa:

(ďalej len II predávajúci")

Čl. L Zmluvné strany

Mesto Strážske

Námestie Alexandra Dubčeka 300,072 22 Strážske

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

oo 325 813

2020742592

056/ 649 1431

~1@.~.?l<.~_@21c~g?ke.sk

www.strazske.sk

Daffer spol. s r.o.
Včelárska 1, 971 01 Prievidza
Ing.Daniel Krajčovič
36320439
2021592518
SK2021 592518
SK5409 0000 0000 0372 767 800
Okresný súd Trenčín
Sro
12881/R
Ing.Katarína Šatarová
0903284701
satarova@daffer.sk



Kúpna zmluva Učebné pomôcky - "Projekt zlepšenia kl'účových kompetencií žiakov ZŠMierová 1 v Strážskom."

Článok. II. Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou na
dodávku tovaru - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.Z o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Predmet zákazky je realizovaný v rámci projektu:" Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov
ZŠ Mierová 1 v Strážskom."

Kód výzvy: IROP-P02-SC222-2016-13
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021K375

Článok III. Predmet zmluvy

1. Názov: Zákazka na dodanie tovaru:

Učebné pomôcky pre projekt
"Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Mierová 1 v Strážskom."

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa:
Návrhu ceny (cenovej ponuky), vypracovanej na základe poskytnutého výkazu výmer
s opisom, ktorý tvorí Prílohu č.l tejto zmluvy.

3. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpnej zmluvy vymedzený v Článku III. bod 1. a 2. prevziať zmluvne
dohodnutým spôsobom a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v Článku IV. tejto zmluvy.

4. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať ako súčasť predmetu zmluvy: dodací list, príp. záručný list.

Článok IV. Kúpna cena, platobné podmienky
J. Kúpna cena za predmet zákazky je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách

v znení neskorších predpisova vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. i., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisova ponuky uchádzača.

2. Cena za dodanie tovaru: Cena bez DPH: 14.198,50 EUR
DPH 20 %: 2.839,70 EUR

Cena s DPH: 17.038,20 EUR
Cena je podrobne špecifikovaná v Prílohe č.l tejto kúpnej zmluvy (Cenová ponuka).

3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s plnením predmetu zmluvy
podla Článku III. tejto zmluvy.

4. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a
v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

5. Po dodaní predmetu zmluvy podľa Článku. V. bod 1. tejto zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia
vystaví predávajúci daňový doklad na dodaný predmet zmluvy a odošle ho, alebo odovzdá na
adrese kupujúceho v dvoch výtlačkoch. Daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti
uvedené v zákone Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. K daňovému
dokladu je predávajúci povinný priložiť potvrdený dodací list.

6. Splatnosť faktúry je vzhľadom na povahu predmetu plnenia záväzku (realizácia projektu
financovaného z prostriedkov EÚ ) 60 dní od jej doručenia kupujúcemu. Pre tento účel sa za deň
úhrady považuje dátum odpísania platnej sumy z účtu kupujúceho.
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Kúpna zmluva Učebné pomôcky - "Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Mierová 1 v Strážskom."

7. Kupujúci je oprávnený vrátiť daňový doklad, ktorý nemá zákonom a zmluvou požadované
náležitosti a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva
plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného
daňového dokladu.

Článok V. Dodacie podmienky

l. Predmet kúpnej zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu najneskôr do 60 dní od
písomnej výzvy adresovanej predávajúcemu,
Miestom plnenia pre potreby tejto zmluvy je: ZŠ Mierová 1 v Strážskom.

2. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.
3. Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho a prevzatie zástupcom

kupujúceho v mieste plnenia po dohode.
4. Predmet zmluvy uvedený v Článku. III. tejto zmluvy je splnený jeho prevzatím a podpísaním

dodacieho listu zástupcom kupujúceho.
5. Predávajúci je povinný pri dodaní predmetu zmluvy odovzdať kupujúcemu všetky doklady

nevyhnutné k jeho prevzatiu a používaniu, ako aj doklady uvedené v Článku. III bod 4.
6. Kupujúci sa zaväzuje zaslať písomnú výzvu predávajúcemu do 10 dní od splnenia odkladacej

podmienky podľa čl.X, bod 5. tejto zmluvy.

Článok VI. Kvalita tovaru
l. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy riadne, včas a v požadovaných vlastnostiach,

množstve, v akosti a v prevedení podľa Článku III. tejto zmluvy.
2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpv dodávaný v rámci predmetu zmluvy je doteraz

nepoužívaný a jeho technické a prevádzkové parametre sa zhodujú s parametrami uvádzanými
ich výrobcom, tovar je nový, nerepasovaný, prvotriedneho vyhotovenia a z prvotriednych
materiálov.

3. Záručná doba pre jednotlivé druhy tovaru, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, začína plynúť dňom
podpísania dodacieho listu a preberacieho protokolu kupujúcim a trvá 2 roky na celý predmet
zmluvy.

4. Kupujúci je povinný dodržiavať návod na obsluhu a predávajúcim vydané inštrukcie (písomné) na
používanie predmetu kúpy.

5. Záručné povinnosti predávajúceho sa nevzťahujú na nasledovné prípady:
a. poškodenie neodborným zásahom zo strany obsluhy kupujúceho alebo tretej osoby,
b. poruchy elektrickej siete, zásah blesku,
c. zavírenie,
d. poškodenie ochranných plomb.

6. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich
zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa
riadia ustanoveniami § 436 Obchodného zákonníka.

7. V prípade zistenia vady vykoná prvotné oznámenie predávajúcemu o jej zistení zamestnanec
používateľa telefónom alebo faxom na číslo: 046/5198719 (servisné stredisko predávajúceho).

8. Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, poškodenie) prechádza na kupujúceho
v momente odovzdania - prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo
ne prevziať poškodený alebo nekompletný predmet kúpv,

Článok VII. Zmluvné pokuty a sankcie
1. Kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho zmluvnú pokutu za nedodanie predmetu kúpy
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v dohodnutom čase a to 0,05% z kúpnej ceny za každý a začatý deň omeškania.
2. Predávajúci je oprávnený uplatniť u kupujúceho úrok z omeškania za omeškanie s úhradou kúpnej

ceny a to 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania s plnením.
3. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej

výške vznikne druhej strane škoda.

Článok VIII. Vlastnícke právo
1. Kupujúci nadobúda výlučné vlastnícke právo k predmetu zrnluvy až po úhrade kúpnej ceny na

účet predávajúceho.

Článok IX. Zánik zmluvy, okolnosti vylučujúce zodpovednosť
1. Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v požadovaných vlastnostiach a kvalite zo

strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy
podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka. Omeškanie predávajúceho s dodávkou predmetu
zmluvy o viac ako 10 dní bude kupujúci považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy. Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú
pokutu tým nie je dotknuté.

3. Za porušenie tejto zmluvy spôsobené vyššou mocou zmluvné strany nezodpovedajú. Pod vyššou
mocou chápu zmluvné strany udalosti, ktoré nebolo možné predvídať, alebo ak ich aj zmluvné
strany predvídali, tieto sa uskutočnili mimo ich vôle a vplyvu, ak tieto plne alebo čiastočne
bránili plneniu podmienok zmluvy. Príkladmi vyššej moci sú prírodné katastrofy, požiare,
záplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny, zásahy štátu alebo vojenských orgánov. Uvedený
výpočet nie je taxatívny.

4. V prípade vyššej moci budú termíny vvplvvajúce z tejto zmluvy predlžené o dobu trvania stavu
zapríčineného vyššou mocou. V prípade, že vyššia moc bude pretrvávať dlhšie ako 30 dní,
zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe ďalšieho plnenia tejto zmluvy alebo na jej zrušení.

Článok X. Záverečné ustanovenia
1. jednotlivé ustanovenia tejto zrnluvy môžu byť menené alebo doplňované iba písomnou formou

po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú
tvoriť necddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý z tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného
zákonníka nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý automaticky spadá pod vzťahy upravené v § 261
Obchodného zákonníka.

3. Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho s dodávanými
tovarmi kedvkolvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratné ho finančného
príspevku a to oprávnenými osobami. Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä:
poskytovateľ a ním poverené osoby, Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho
spolupracujúce orgányanimi poverené osoby, splnornocnení zástupcovia Európskej Komisie a
Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané týmito orgánmi v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SRa EÚ.
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4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť dohodou.
Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a
miestne príslušnému súdu,

5. Táto zmluva uzavretá podpisom oboma zmluvnými stranami nadobúda účinnosť po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu zákazky zo strany
poskytovateľa, t.j. doručením kladnej správy z kontroly VO prijtmateľov.
V prípade, ak nebude schválené predmetné VO strany poskytovateľa NFP, kupujúci si vyhradzuje
právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a
na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

7, Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, kupujúci obdrží tri vyhotovenia,
predávajúci jedno vyhotovenie zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu
všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu na web sídle
objednávateľa podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Prílohy:
Príloha č.l- Cenová ponuka

Predávajúci: kupujúci:

V Prievidzi, dňa ..J..~,.'~.o/'...Z!JUJ

V·~
._.._-_._ __ ~ •....•... _ .•......•_ .._._._ •.•...•_-_._._ -
Ing, Daniel Krajčovič, konateľ

$1(04

~
dafllJr s.r.o.

Vče/árska A1DPH,P~:::
IČO 36 320439 'l.

V Strážskom, dňa .... .1?J/~.-...f!JW
l~·~.·; r::STO
\ ,. ~,~~'::'" •. !I ." -- -;- ••~--\ ~;/<, STr~I\ZSKE
~ -1- '

~->:
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VYkaz. výmer, opis Učebné oomôckv

--

č.p. Názov položky
Výška
DPH

rae sto srréžske

Prioritná 0$

FN",ó'",o,-,vI.O'::I.0.::;_"'w'- +'p"-'o"'-"""" ,,,,I,=p,,,,,p;,,-,,"'f,,,úi:,,,o,-,vvv,,''",,,',,,,on~nt;H tlakov ZŠ Mierová 1 '.l St:aiskom

Prioritná os 2· Ľahs.! pnstup k erexnvn 111a kvautne sim vereinvrn stužbám

2.2.1 Zlepsellie kfúčovyCh kompetendi tlakov z.;'kladny-<:hŠkôl

Je s DPH
Celková

cena s DPH
PJ MJ Je bez

DPH
cetkcvá cena bez.

DPH

Sadzba
DPH
v%

~S Papier brusnv 230x280:40. saoa. 501<..5 8,300 El
i

1
9.960 El

i

I
39840 € 20 6,640 €

16 [Papier brúsny 230x280IBD. sada. 50ks 6,320 €

4 ks
I

33,200 El

I

8880 €I

37,920 € 20

17 [Paorer brusny 230x280:100. saos.sms Papier t>rusrly 230r:SO: zmrtost 100 sada 50ic.s

4.100€1
!

31,600 €

29,600 E 35.520€ 20 5,920 €

ks 7,900 €I

Pilka luprentová Puana (len ram) 8.200 €

~ Lo","o lu~ •• n'o"J pilky sada "0.,) i""YdO ;'P'.PkO<OJP"'ysa,ai1Q>;i dl,.. 125o,,,., 5 i kS. 1,500 € 7,500 E, 1.800 El 9000 €l-!0 I 1,500 €

! 20 iPilka zlOt1ejka300mm Pl!i(a t;C•.OIIÍl ~ ;;>iaslCv,w 'Ij~ko~;300m I 5 i kS! 4,900 € 24,500 El 5,880 €l 29,400 €! 20 i 4,900 €

l~~__~-~~a~!~:~-~~~--=-=----~~~'-:~:~~::=--:~''':~""::_-':''''"0'''; na'mp" C'." aI~' ksT--;:~~~--;O~;~~---~-~20;r- 24 600~r---;-;T4,100 €

i 22 :,Pílk8 nakov :;,OOrnrn HEA\/'( DUTY ~~iKa no kObY 300mm zos.roeny r ám max "21P<'~~~-;:e-;;J~:~~-~::-1--1~--· KS --> ~ ,~,~~~~-r----~:>000 € [--- -;~~-t--~3 60~LI' -;----" - ~-~,60~;(:
, : Q:.>mmale r; ""~V r 'I---;;--!;í;;·;~~k(l~:;~~------------- e~gOMmlGkárU",0~al -oczocs: mBf1;·--:-a~eDOd~'--- ----- ----í -~ -~--.- W,700 € -----~~;:OO-;€I----~_;~~;j- --~;~~~r~-€r-;o~€
t;-;-~;:~;':';;'-a 'ov 300,20111111 -- :;~::;:,:;;;:i-~'-::-3;;:';O;:- --------~~--k-S-----;-;OO€ ----·-;-,-~OO€+----. O;~o-€i--;-~~~€--;;_. 0,600 €

! 2S iKli€šte «omtxncvane teemrn knešre kcmb.novane '16:)::,m. ant.korózna úprava poqcrnovana ruke vať ks 3,200 € 3,200 € 3,840 € 3,840 € 20 0,640 €~~------------------------~----------------------------~--~--~-----4--------+------+-------+----~--~
, 26 [Khešte kombinované 180mm nl~~te komome .••.aM 1-30mn: eoneorczna úprav a ptlgun'tlv<lnd; M~oval 10 ks 3,700 € 37,000 € 4.440 € 44,400 €

PiI.,.!l lup'E=r'\i<o'.'<l(le-rl rán:) rám xovovv držadlo plastové ·1 tvare p.smene
U dltka 120mm. V~~1(3 300""'-m erebc ~~:v

ks 7,400 €

41000 €

20 7,400€

10 ks

2S iCm na cap.cvarue imm 100g 3.700 €

I 27 iK!ieSte snoec bočné 160mm kuešte šuoec bočné 160:r:~ ant.korózna úprava poqumovaná rukovat 10 ks 3.000 € 30,000 € 3,600 € 36.000 € 20 6.000 €

2S iVflah. do kovu O , 1.Omm - sada. 5ks

3,700 € 18,500 El 4,440 €, 22,200 € 20

9,360 € 20 1,560€

30 iMeradlo posuvné 150mIH
Merddlo posuvné 150mm, nerezová 0CE:r.ma -netncku stcon'cu ,,""m
hlbxcmer. pi)'nu!:; pOSlIV

ks

ks 7,800 € 7,800 €I 9,360 €I
123600 € 20 20,600 €

0,240 €21 jMsler 31llf19mm A$SISTEN stacecí stačact závesné u~ko crzca srrxa 19 mm, a!1i<.ä:; m alebo el-v

ks 10.300 € 103000 € 12.360 €!
1,440 E 20

1,800€32 .Meter 2rnl19mm A$SI$TENT
!

stacacr závesné vsac. crzoa strxa 19 mm. elzxa 2 m etebc e~v

10

1,200€ 1200€

9,000 E 10BO€ 10,800 € 20

33 ;Meler 5m!19mm ASSISTENT

ka!ená cesxe. eee-e c.tatetna bJI!'8stupnrca pvzcrc metra S gumc"ooJ ,l
ccerencu . vy~s,a odolnos! pret. ocškcoemu P!I ne-azcce či reps.e stebmta I
pn mempcrécn s meradlom. automatická brzda pásky - raMie meranie I ks 3 100 € 3100 € 3,720 €

I
doraz pasi'y z rnakčenej gum~ xoncovxa pask~ verne l czená pre o-etan e I
.•..cnxa ~lch r v • ·orny.:h rozmerov ootxc k p na opasok batene na oustr. ,
etecc e-v I ' I

~~~,-::-~--;:~-;,:------ Vrt-ilo,dc~o •• oú O""" "dca 1::k5 ----------~~=r-;--~~~~-=-~I:~~l_1 OOO€~ 12GO€i ~~_~?~j~----o;ää€
I 36 VT1:!11\oo KO.:U 01 1 mm sada 10ks ~It<li( de kr..", c ' 'mn' saca 10,," I KS 1 ~O:) El 1 JOO El 1 560 € 1 560 El 20 0,)60 E-,------ ,------ -- ----- - ---- ------------- -- --------- ------- ---- j - - -- t ---- ---- ---- t- --------~- --- -----1- __-------
1_37__~k dO~"-~_ \ 5"','" _<aCla--'0" --1v,-" dok'~~:":-=-_~~-=- f-- _~ _"=- ~~:O_~ ~~~ ~~O_~_l-- __~~_::~ l _~ O '340 €

I 38 Vrták ríckovuo ž.Ornm saeja 'Ok5 "rt'kdO':~2_~:. __ :,-,-'_'~':____ I KS 11_:lO€ ~?~_€I _ --'2?~16~O')€€+---220146!0--€~€~--2
2
°

0
-_- 0340€

r- 39 -~-;-dOkOVU030!l11l) saca 1011.5 vnék cc xov. o ô.Om-t- seca 'OKS I i KS 1800E 1800€ ~j €I 0360€
~ ~---T----~-------1'---------~--------r--------1----~------1
: 40 'Vnák do kov II O 4,Omrn - sada. 10ks vnex do kovu o .lO'1'm - vaca 'Ok.S ks 2,200 € 2,200 € 2640 € 2,640 € 20 0,440 €

I 41 !Vl1jkdO!(OVlIoa.5mm-sada.l0ks. vnéx oo kcvu c a.s-ern v saoe ~Oko;; ks 2,800E 2800€ 3.360€! 3,360 El 20

34

,
iMeter zvmovacl Autolocx 7 Srn x 25mm

Sl8čaCI závesné ~,~kc brzda štoca 19 mm. uizka 5 m alebo e+v

ks

10 ks 0,900 E

1.920€1 1920€ 20 0,320€! ks 1.600€ 1,600E

3.720 El
I

20 0.620 €

0,560 €

! 42 lVrtákaokovuo5.0mm.Sada.1oks vrtéroc kcvu c e orrsn v s aca ioxs ks 3.700€ 3700€ 4,440€j 4440E! 20 0.740€

44 Vrták Jo kovu o 7.0rn'n . sada. 10ks 1,060€

! 43 [vrtek oo eov uo6.5!11n1-sad8.iOkS Vr:á~dcko·'\,o65m~-sa(!c;.:Oks ks 4,100€ 4.100€ 4,920€! 4.920€ 20

ks 5,300 € 5,300 € 6.360 €

1,140€

0,820 E

6,360 € 20

45 ;Vr!ál<.. do kovu o 7 5mrn - sada 1011.5 vrtae do kovu c ?5~\!'!1 - sada ~ms ks 5700 € 5,700 € 6.840 E, 20

46 vrtak do xovu O 9.0mm - sada Sks ks 4.500 € 4500 € 5.400 € 5400€ 20 0900 €

1,140€

: 47 [vrtee dú ec v u o ä.ôrnm - seca. 5~s ks 4800€ 4.900 € 5.380 € 5.880 € 20 0.980 E

49 iVr.ák, oo ~OVU o 2 5mm - sada 1011.5 0,36010

I 48 iVr!.~k dn kovu o tu.Omm - sada. Sks Ks 5,700 € 6840 €I5,700€, 6,840 € 20

I 50 !Vrlák do xovu o asmm - sada. ,Oks 0.420 €

'Inak do ko .•.•u o 2.S~;n - sada 10~s ks 1,800€ 1,800€ 2160 € 2,160€ 20

vrték "0 ke ••.u o s.smm - saca ~Jko;; ks 2,100€ 2,100€ 2,520 E 2520 € 20
!!vrták do kovu o 5.5ml11 - sada. 10ks Vrtéh de kO'IU o 5.5rnm. sada. 10ks. 3,400 € 3,400 € 4080E 4,080 € 20 0.680 €

Vl'ldk de kovu o 0,0 mm - sada Sxs

ks

ks 3,500 € 3,500 E 4,200 €i 4,200 € 20 0,700 €

r.neste rutovac.e rusovar oootestové s oo.stkcu. kalena hlava. kľúč na '
cvcrncvemeroctanoven.e hlavíc 4 nástavce r6zr-.f.lJ vetscsn. 02,4 mm 0 ks I 11,400 € 11,400 € I 13,680 € i
3;: mm, 124 m""' 0 48 :!",'" ateoc ekv I

P'!tol -a 'p"kOv,.", '" spa.ame o asrov vvoatovarue ao creva I ! I
______ j;;:~v~:'p~é:!_~~~ ::" e, .''''~:::_:~:~:_H~_~,.,t''=___~~~_,S ~2_~~~~l-----:~~~~Ot__14_~~~J

I \ I1::Z~~~~:~':::.~~,5,::~;,;0~:::~~E~;o:~~:,';,~~~~:;~:L:,;;;,:::~'10 ks 40700 Ei

I i

ll' 'KI,o!,. "ílovac," peoti

i ii ss :PlttQf spájkcvac.a 230V "1001,'\1

1----.-+--.,,"--- ..__..,,---""--

56 tvrtacka AKU:sl\(utkol/ač 14,4V

Vr!aK do ke vu c 8>5~m - sada. 5ks ks 3,900 € 3,900 € 4,680€ 4,680 € 20 0,780 €

20 2,280 €



ä.p. Názov pOlož-kY
Výška

DPH
Je bel Celková (ena bez

DPH DPH Je s DPH

f------'--------'---~,-~!~,c,-,~---~----,--,,-~-~-
I{ 21000€ J€

64 300mm Festa

o

0,480 €

PJ MJ

KS

1,200 €

l €

) € IE l €

Celková
cena a DPH

Sadzba
DPH
v%

) € 20 4_200 €

l€

iil€ J€

l € l € l€ -1,660E

14,000 €lE JE I €

20 -,2.200 "J€ IE IE I€

20 €

63 iR8šPl8 poiquratá 300n":!l1 Festa ks

ks

lf

I€

IE

l€

IE

I€

I€ 20 11,200€

I€

€IE IE ) € I€

€
,e, '__'_

I € IE ) € JE

57 i Dtátc na drevn 4ks sada. ploche cre-o 6,12 24 mm i!,irr,~.e

22,800 €4yi2t;rT1n,
"+;-52-58

23,000 €

68 ! Sexače. viebl)jni~y il iemxár. sada ees

0:1 Hoblf nmsovníx

29_600 €70 Hoblik htacnc - dlhý zacrn

10

10

10

10

4,700 €

ks 11,400 €

47,000 €

114000 €

'1',5,000 €

148,OOO€

5,640 €

13,1380 €

13,800€

17,760 €

56,400 € 20

136,tiOO€ 20

'138,000 € 20

177,600 €

9,400 E

20

IE

10

10

ks

ks

ks 11,500 E

lE

103,000 €

158_000 €

lE

12,360€

18,960 €

I€

123,600 €

189.600 €

IE

20 20,600 €

ks 14_800€

20 31 _600 €

"10,300 €

15,80G€

Ihla l€'E I€

75 Jamkovač

76 [Sxrutkcvač plocný 6x100rnm FOREVER
ISk'''''""" ,I""h" ",100 - tzsmm. '~~a~;r'et.cký rva-ovanä
Irukovat z tvrdŕ-hn"P plastu povrchumekcene lT;:(
pumou. zvvšen.e krútiace] Sily skrutxoveca dr:el<.:: Cr\! ocele v ,,':8,rHl]
úprave ,;'eOI, ekv

sxrutxovac k!'izovy PH3x 150ml,"'p~~~;,:,:::~~t, I I
i ~,.r.,",~...~'" ' rukovať z tvrdehc pp plastu, na ' , "",;.;",~~. prutrskizovoc TPR I'~'

,_7_1 +
,
'__M",_'_'_V_"_OC,,'_fiZ_:O_V __

ý3__x__t_5_om_"TI F_O_R_E'_V_ER__, ' -+~":"~"'~~~~" '"__"'__C-" __O -+__I_0-4 __ k_S,__ ~----2,-O-O-O-€+_----)-"-),_00_0__€_ 2,400€,----24,OO-~-~~_---?,O---+--4-,--0--r"",0,'""E'-Ir" :6ora\ie'~lebo ekv i'<.I""'! sily swutkcvača. cr.ee z CrV ocele v matne, , _

78 Kladivo 100g nésada buk «raotvo,umotncsr 100g bcxovánásada 10 ks 2,900 € 29,000 € 3,480 € I 34,800 € 20 5,800 €

-IQ

10

ks 4,100€ ,OOO€

12,OOO€

,'t,920 €

1,440 €

4[;,200 €

14.400 €

8,200 €

2.400€ks

Kla,ii'io, hmotno,,! 300g, buková násada79 Ktadlvc 300g násaoa buk

80 Ktadtvo 1000g násaoe bUk, prof Festa

81 lPíia capovka

82 iPí cnvostovka 400mm 10

ks 6,200 € 62,000 €

49000 €

1.440 € 74,400 €I 20

58.800 €

12,400 €

20 9_800 €ks 4,900€

~~3 !Ruŕná vŕtačka - koíovrátcx 20 52,000 €10 ks 26,000 € 260,000 € :5'1,200 € 312,000 €

84 j t.ep na drevo . l1<.g

kovový,
čeruste sirka 10 cm

86 :Zverák 5"(125 9,511.9, kovový

3-5-8)( 1ônmrn

20 3,960 €

87 iPrieoojnik - (cena za 6ks = sada)

Círe ech-anne cseuare z maks.ého
gumič\...olJn<lu.::tľ)'t!:-nl€

88 [Ochranné okuuare

ks 4,000 € !2,OOO€

350,000 €

54,000 €

4_800 €

42,000 €

64,800 €

12.840€

2,160€

14,400 € 20

420,000 €

2,400 ii

20 IO,DOOEks 35,000 €

32,100€

19 [lOO€

1100 €

38,52il€!
I

20 6,420€

KS 54,000 €

89 :Skiad8ci rneter . tm dreve Skiadac. rneter cun crevenv 1.320€ 20

1,920 € 20DO ! Ocerové meradlo 30 ern



:.p. Nál.0V po!ož,ky
výšKa

DPH

92, iStO)i;1I10I/a S\IPO\lj vŕtačka 2

93

ocele HSS. zberuý vak

PJ MJ

ks

KS

J
JC bez "'!celková cena b.;

DPH DPH

290,500 €

65,000 €

290,500 €

65,000 €

Je s QPH

" ",
Celková

cena s DPH

348,600 € 2G

n"ooo €

'aeozbe
DPH
v%

58,100 E348,600 €

i8,000 € 2G '3,000 €

:Stoj" na uhtovu brúsku F.,XTOi
: cre brusku í 15/1.25!Tli11 J€<)4

i Brúska \JhIOI/<l EXTOL
Industrial

880W
95 ! -priemer 125mm

j-vofnonežné otáčky 11 OOO/min
j-na08jacit.J šnúra

!-rukováť,

11 ODO/min

96 :Súprava na rezanie 2.~Vi\OV
[Súprave na rez arue závrtov ž-Bmrn. otejnička. štetec

ks

ks

lE

77.000 €

37,000 €:

77,000 €

37,OOO€

lf ) €

92,400 €

44.400 €,

92,400 € 20

44,400 € 20

IE

15.400 €

7,400 €

Stolové 24,000 (C

[Koractnovenv drevocbrécac! stroj s prerahovačkou ,l

~Príkon {VIi}' í 250
,?:<1Čky (ot:!nWl): 8000
[Záber preranovaoia (111m). 204

98 :yYŠka preranu (rnm) 120
[Rozmer stoja hobrovame (mm) 73?x210
f'\'.ll j "~;j (mm) 250x204

t Počet nožov
:HmolnOSť (kq): 24.G~,
[Rozmery ímrn) 830 x 4GO x 440

ks

ks 290,000 € 290.000 €

) € 144,000 €

348,000 lc:

144,OOO€' 20

348.000 € 20 58.000 €

99 Malá kctúcová okružná píla

,Min oereroetre
i Prlk;n ·,300 VV

57,400 € 57,400 € 68.8eO € Gll,S80 €IOtáCky motora tel zerežen.e ":?GGepm ks 20 1'1,480€
I Pn€m~r kotúča '165 mm

I~~~',;~~:~:, ' nronr«
lE 22,400 € 2[5,880 €

,; 25
26,880 € 20 4,480 €

P2l'>"'0 s puzcrcm ,,;,~,,~ ,'" i."r"'",,,,,, ockcrn s ) € 4,800 € 5,760 €
Iochr anoe proti '.':/Cr::"Ltiu. sklopna nevnec.e ruč ce. diika pásma ks 5,'i60 € 20 0.960 €

pasmo 5 puaurom nH"kfl lf> 7fl:';nn(:f>f18 ockcm s 9,800 € 9.800 € 11.760 € 11.760€
vytr~;;,;tlu. sklepná nevaec.a pásma ks 20 1,960€

20 ks 1,900·€ 38.000 €' 2,280 € 4;),600 € 20 '{,f300 €'

IGume',e ktecvc (~Smrn s ~urkOVQUnás adcu t:'-' ac O!! nežiaduce vyor acie a
ks 5)00 € 5.700 € 6,840 € 6,840 € 20 1.140 €

pre rčzee .oecnaorcee prace

!M,n oeraroet-e
i 50Hz

J€ 15,800 €Ip,"o, KS 18,960€ 18,9GO€ 20 3.160 €
it::P:C18' 50C/3S(J > C

"<, 500 f 3001! mm

,Mikrometer

101. !Zvinutel'né pásmo 20m

102. : Zvtnuterné pásmo SOm

104 : Ournené kladivo

tyé'lniek Lept: cre-o.
106. iT8viacB pištoľ t tmm ks 5,700 € 5,700 € 6,840 € 6.340 € 1.140€20



o.p. Názov polOž,ky

do tavne] pištole - !yčinky 7,Sx100 mm

viducové sada 6k.s 6-17mm

saoa "'ks - 1.5-10 mm. predižené

etektrikérskeno nárečia . kliešte, šróbovákv a iné

merací prístroj pre erektnnu

na výrobu plošných SpOjOV

12.1 na drevo
prema

PJ MJ Je bez
DPH

fcs

ks

ks
maleuétu, ocerc .•'a vooíoca usts 150 crcmovane

o.astove

;';OV od venost.
Up(8Ve:"1'{i2h rnatnym

'9i<.s
nlavrc verkest od 4 oo ~4 0.n1vrátane necstevec s rukcvaťcu

mm racne. karoao. rnatenét ct.rcmvanac.ové ocer

ce 3?rnm/1,5m

ks

ks

ks

ks 13,440 €! 20

40,81JO 48,96040,800 48,960ks

40,000 40,000 48,000 48,000ks

27400

ks 55,000

ks 6,200

100,000 100,000 120,000 120.000ks

320,000 320,000 3(;4000 384,000ks

20

0,460 €

1.140 €

1,240 €

6,640 €

1140 €

2,240 €

8,'1f30 €

20 8,000 €

20 5AllO€

20 1'I,OOO€

20 1,240 €

20 20,000 €:

20 G4,OOO€



Lp. Je bel Celková cena bez Je s DP~. Celková
Sadzbu Vyšk.PJ MJ DPH,,; : DPH DPH cena s DPH v% DPH

--- ---_.
l

ks 249,100 €I 249,100 € 298.920 €I 298,920 € 20 49,820€

I I

I
i

ks 471,500 El 471,500 € 565,800 € 565,800 € 20 94,300 €

I

ks 135,000 € l€ 162000 € 162000 El 20 2í,000 €

Názov položky

POpIS

a-cerustcve sxrcccveotc s cneroero'n 95mm
čercste ver"'é Q~f8(;mm
čeľuste malé 50i':C mm
umverz álny ucmacre čeuste 2 urovňo-é
Upi!'l3CIU skru!ki.: H27 27110 mm
scecame uplnac.e SkrU!Ký 12 m""'

náradie na upíname v dodávke

T22 i Sústurzmcka sada pre sústruhy na drevo

123 iZrovna •••acta a nruokovaca trézxa stoná s pcostavcom

Mm parametre
Pnkce f2~O Vl 15 KW
Otáčky 9000.::t fm:!'!

Pr.emer valca 45 !nr.-:
Rýc~,osl posvvu cretencven.e 6 m/rrun
Počet t:!Plle;,; na vater 2 ks
Max veererve pn ztcvnévaru 3 rrsn
'aax ubererue pil ntuoecvar« 2 mm

Ma.: slfka pr! zrc .••oavam :54 "'~m
Max \'~Si(aV, r,~ubh)Jar:i 5-120 mm
D:'Ha stola vretaoe preetzerua ':98!'!'n'l

iOdsD\"an!t' 5i a 'OJ:::=

124 . Luraenxova pila (230V)

~.1,n parametre
Prtxcn ~ 20 V..;

Ty~ motora 230 ',f !sa Hz
Rozmer sto'a 255;1..:! 15 mm
Rozsah netcčentm stcte 0- 45 •
Rezna Mrha 40€ mm
Rezné .••y~ka 57 mm
vvšxe zovmu 15 mm
Počet krmtov 500 - 1700 tez : mii'":i :I-~ I

I
Mln parametre
Prtxon. 2000 'N

I

T:~'Pmotora, 230V, $O;..;z
Pnemer kc,túča 254 mm
vnutcrný pr.emer «ctúče. 30 mm
Počet zcbcv kotuca sr; z
Otacky 5000 01 : mm
Rozsah natocenlm stora -45 I 45 '
prerezal 45 • I 45· 240)(.:12 :'"'!!":

prerezal 45 ~ ! 90 ~ 340x42 =tm

preraz a: StO" f 45· ;::.:IOx78:T'm
prerezal 90· í 90· 340x78 mm

12S ] PCkosov(} pila S laserom

MII"! cerametre
Prikon 200DW
Typ motora 230'1 5<)~z

I IPr:emer kotúča 250 'TIm
Vnútorn:; pnemer «otuče 30 mm

;68,000 €\
Počet zvecv xctcča 201! z

168,000.:1126 "Stotcvá píla vvšxa stoja a3G mm ks 140,000 € 140,000 € 20 28,OOO€
Rozsah netcčentm 5101;, 0-45 •

IOtáčky 50-:)0 O! I min
IR.ozme' ••teta 940$542 =:"!"!. IlhI.k. ce" "CO.5· .5 mm
hibk;, rezu t",rl~O' i:l5 mm

,pr;E;m!:1 oosavace! pcipoJky 35mm

iUNIMAT - BASIC EDU
UNIMAT - BASie EDUiBo! navrtmutý šoec.atne na prácu s drevom
sievebruca navrhnutá na prácu s drevom.

!Urnožr.u)e postaviť 5 vanemov zartaoeru na obrábanie
imak.kéhO dreva

Umczňuje postaviť 5 variantov zanadem na obrábanie mäxkéno
i- SÚ&tfuh.

dreva

:. pilk.u, - sústruh

i , ruónu vŕtacku. · pilku,
300,000 € 3000,000 € 360,000 € 3600,000 €127

. obruscvacxu a rucnú obrusovačku
- ručnu vrtacku. 10 ks 20 000,000 ('

.vnoone pre 8-99 rokov)
- obrusovačku a ručnú cbrusovačku

i· základná oosxa na ucnytenie stroja
· základná doska na uchyterue stroja

!- mikro svcnv
· mlsro svo rk",

l. ctočný streoiac! hrot
• otočnv snec.ac hm!

;- nánracne tupiens.ové pilky
- náhradné luprenkove pilky

!a množstvo oalšieno pnslvsenstva
a množstvo ďatšrehc príslušenstva

:UNIMAT. CLASSIC EDU
: Pre technické kurzy v skolách Je tato sada «reálna. UNIMAT • CLASSIC EDU
[rovnasc aj.o pre prctesrcnámvch modetarcv a techmxov. stavebruca umožňuje cosuaoar 8 variantov zariadení na obrábanieiktori chcú sustružit a trézoveť. umozňu]e posktadar 8

dreva. plastu a
. vanantov zenadenl na obrabarue dreva, plastu a

mäkkých materiálov:
: mäkkych matertátov
;- Pllk.u

· pilku,
·sústruh,

~' sustrcn.
- obrusovačku,

129
i- cbrusovacku. - ručnú piíku a ručnú cbrusovačku. 5 Ks 565,000 € 2825,000 € 678,000 € 3390,000 € 20 565,OOO€i- ručne pilk.tJ a rucnu cbrusovačku.
:- prttlaxovu vŕtacku · pnttakovú vňačku.

[, horizontálne a vertrkátne frézovanie
- ncnzcruéme a vertikálne frézovanie

~Co/hodné pre 8-99 rokov)
- základná doska na uchytenie stroja

:. zák!adná doska na uchytenie stroja
• rmkrc svorky
- otočný strectact nrot

• mikro svorxy
• nänracné lvprenkové Pllky

.' otočn)' stred.act hrot
i. nabradné fuprenkové pilky

a množstvo dalšienc prtslušenstva

a množstvo ďalšieho prtsrušenstva
!

&!a'l~or.'C3 s rren 30 SUČlaSI~3m: l>;\'){fa,;erncžne zostavu

llar.-.pu

ccc.acn I

;somn 100
p')I'!>tk\, lv!Hrél"

133 'Ei stavebruca - Obsahuje 30 súčiastok, celkom -;,rf;'~U 10 ks 22400 € 224,000 € 26880 € 268,800 El 20 44,800 €i ož 100 projektov -voočex

;OdPorutí:lliy vek. od 8 rokov htascrn a:totx, sveuom oviadanú žla~c,,~.u
[erereetcr

obsabovat a,

z:aklad~1ud05~\J, na ktoru J~ možné jeunotlive cast nacvacavat
l1"la~\l,é; sctml1l<.!ltn:

ks 152,000 € 152.000€ 182,400€

I

182400 € 20 30.400 €



Názov položky

"

l",,,"'"'' mc" obsahovaraj
z aklaonu cosku. naktol'uJemotnéjedr1ethetas!i"llC"!lka'/at
maocárs oorázkam

~80fti 750 x: 12:1

: Elektronická stavebmce - obsahuje 80 sučiastok. celkom i soláru t!"""
135 lat. 750

iOr.ipO(ÚČ3Ilý vek. úd 8 (OKOlj

zostaviť oocra jecnoríuchých
elektronických modelov bez

svetieíkami a tónovým
vek od 5 rokov

iVoltik 2
! Stavebruca zostavrt pcora jennooucnycf

i37 [návodov modelov bez
[sriájkovan!a s svetietcamt 8. tónovvm
jrJZu'clakom, odporúcaný vex od 10 rokov

ivoIt; 3
: Stave hr ice uInDtňu}~zoshwiť

i :,8 ~návoocv modelov bez
jspáj.~o\'Jnia s fare~~lýl~i s'Jetielkami a íónovým
i bzvčiakcm odporúčaný vek od t 2 rokov

1'/pír,8(',

elektrornaqnet

l""",,,,,,;,,,,,, """"'''',
zakladr1ll deskl.l, na Uor •..•l'" možne :€ciC'0tl;'iE. rJElst, 1'\~t."<l"3,,,'

k. PC

I",'"',,,,,m,,,; obsahovat a;
P(ilC<)VI1,j dosku na c:~l:estn~rw~ erektroruckých prvko,,, sce-ačo-, ucre sa bude:

l""""""kódovv zamox

hr~ ;;;'Ô'X€SO

casovac 55'5
p':>li<; LED, k!o,ýcr: SPCJť!r1I€ ,:možnl 'fZr1ll(rClr1',Ch z'ilpo!€ni
pan~<it" 2 ~B

obsahovala
pril(:ovnu dos;"'u ni'! ,a':'1:estne~"':l elektroniC k ýcl1 prv kc'; il sp; -ačc- ;",c~e sa t,ud:'::

PJ

IM SK04da,,'lJr s.r.o.
Vče/árska 1, Prievidza

V Prievidzi, dňa 29,1.2020, lng.Daniel Krajčovič. konetef

10

MJ

ks

ks

ks

ks

ks

Je bez
DPH

30,700 €

113,200 €

27,400 €

69,900 €

cenová cena bez.
DPH

307,000 €

699,000 €

9"1,000 €

137,OOO€

349,500 €

Je 5 DPH
cetkova

cena s DPH

368.400 €:

109,200 €

164,400 € 20

419,400€ 20

Vyšk.
DPH

Sadzba
DPH
v%

20 61AOO E'36,840 €

83,880 €

21,840€

20 1n800€

83,880 €

20 18,200€

27,400 €

69,900 €

~_~:'::"~:!.,!2..~f- __ ' --'_O""occo-'l'
m)H 1()%: O,OQ€

Cena s nelu s DPH 10 % : O,UO-ll:'

cena

DPH 20%: 2 839,70 E
17038,20 €

L- ~C"~"~,~'P=O='U.~'=D~P'~.,~ =1=7=O~3~8=,=2=O=€=




