
Kúpna zmluva č. Z201925081_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Dubnica nad Váhom
Sídlo: Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276
IČ DPH: -
Číslo účtu: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
Telefón: 0918 117 061

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Škola.sk, s. r. o.
Sídlo: Odborárska 21, 83102 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50293893
DIČ: 2120289468
IČ DPH:
Číslo účtu: SK42 7500 0000 0040 2323 5601
Telefón: +421918632010

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laboratórny nábytok do odborných učební
Kľúčové slová: zariadenia, učebňa, nábytok,
CPV: 39180000-7 - Laboratórny nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Mobilné pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva

2. Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva

3. Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie kovu

4. Mobilné pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie

5. Laboratórne pracovisko učiteľa

6. Laboratórna skriňa na učebné pomôcky

7. Laboratórne pracovisko žiaka

Položka č. 1: Mobilné pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva

Funkcia

Mobilné pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva: pripojiteľné na napätie 230 V.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Mobilné pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Minimálna požadovaná špecifikácia:
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Súčasťou pracoviska sú stavebnicové zariadenia na 
obrábanie dreva a kovov (sústruh, brúska), úložný 
priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel. 
Rozmer pracoviska 150x60x90 cm (š x h x výška 
vrátane závesného panelu). Pracovisko vyrobené na 
pevnom vystuženom podvozku s párom pevných kolies 
a párom otočných kolies opatrených brzdou. Nosná 
konštrukcia je vyrobená z 3 mm plechu, skrinka a police 
sú vyrobené z 1 mm hrubého plechu. Dvierka sa 
otvárajú do pravého uhla a sú osadené v čapoch. 
Pracovná doska má zrazené hrany. Závesný panel je 
vyrobený z perforovaného plechu.

Stolová doska je vyrobená z bukových hranolov 
priebežne lepených do tvaru dosky, následne 
obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a 
prísadami.Pripojenie pracoviska na napätie 230 V je 
zabezpečené flexibilných pripojením v dĺžke +/- 5m. Na 
prístupnej strane pracoviska je vyvedená 3x zásuvka na 
230 V. Pracovisko má bezpečnostný certifikát.

Stavebnicové zariadenie na obrábanie dreva a kovov 
majú funkciu brúsky a sústruhu s nasledujúcim 
technickými parametrami: bezpečné napájacie napätie, 
pozdĺžny posuv a obsahujú toto príslušenstvo: 
trojčeľusťové skľučovadlo, držiak nástroja, otočný 
strediaci hrot, sústružnícky nôž a videomanuál. 
Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho 
zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení 
do prevádzky.

Položka č. 2: Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva

Funkcia

Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva: pre dvojicu žiakov, pripojiteľné na napätie 230V.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Minimálna požadovaná špecifikácia:

Obsahuje stavebnicový sústruh na obrábanie dreva 
(parametre sústruhu: vzdialenosť medzi stredmi v 
rozsahu 50-120 mm, Motor: otáčky 11000 ot/min, 3A, 
zdroj 12 V, držiak nástroja, dlátko, trojčeľusťové 
skľučovadlo, otočný strediaci hrot, sane, podpora pre 
nástroj, upevňovanie pomocou T drážky, videomanuál v 
slovenčine ), úložný priestor na odkladanie nástrojov a 
závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer 
pracoviska je 120x60x90cm (š x h x výška vrátane 
závesného panelu).

Pracovisko je vyrobené na pevnom vystuženom 
podvozku (aj s párom pevných kolies a párom otočných 
kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia je 
vyrobená z 3 mm plechu, skrinka a police sú vyrobené z 
1mm hrubého plechu. Dvierka sa otvárajú do pravého 
uhla a sú osadené v čapoch. Stolová doska je vyrobená 
z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky,
následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a 
prísadami.

Pracovná doska má zrazené hrany. Závesný panel je z 
perforovaného plechu. Pripojenie pracoviska na napätie 
230 V je zabezpečené flexibilným pripojením do rozsahu
+/- 5 m. Na prístupnej strane pracoviska je vyvedená 3x 
zásuvka na 230 V. Pracovisko má bezpečnostný 
certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre 
jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o 
uvedení do prevádzky.

Strana 2 z 8 



Položka č. 3: Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie kovu

Funkcia

Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie kovu: pre dvojicu žiakov, pripojiteľné na napätie 230V.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie kovu ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Minimálna požadovaná špecifikácia:

Obsahuje stavebnicovú brúsku (parametre: Motor: zdroj 
12 V, otáčky motora 18 000 ot./min., hlava na uchytenie 
brúsneho papiera, upevňovanie pomocou T drážky, 
možnosť použiť do ruky alebo upevniť k základni 
videomanuál v slovenčine), úložný priestor na 
odkladanie nástrojov a závesný panel na odkladanie 
nástrojov. Rozmer pracoviska je 120x60x90cm (š x h x 
výška vrátane závesného panelu).

Pracovisko je vyrobené na pevnom vystuženom 
podvozku (aj s párom pevných kolies a párom otočných 
kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia je 
vyrobená z 3 mm plechu, skrinka a police sú vyrobené z 
1mm hrubého plechu. Dvierka sa otvárajú do pravého 
uhla a sú osadené v čapoch. Stolová doska je vyrobená 
z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky,
následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a 
prísadami. Pracovná doska má zrazené hrany. Závesný 
panel je z perforovaného plechu.

Pripojenie pracoviska na napätie 230 V je zabezpečené 
flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m. Na prístupnej 
strane pracoviska je vyvedená 3x zásuvka na 230 V. 
Pracovisko má bezpečnostný certifikát. Súčasťou 
dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, 
otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do 
prevádzky.

Položka č. 4: Mobilné pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie

Funkcia

Mobilné pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie: pripojiteľné na napätie 230 V.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Mobilné pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Minimálna požadovaná špecifikácia:

Súčasťou pracoviska sú stavebnicové zariadenia na 
obrábanie dreva a kovov (vŕtačka, pílka, brúska), úložný 
priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel. 
Rozmer pracoviska 150x60x90 cm (š x h x výška 
vrátane závesného panelu). Pracovisko vyrobené na 
pevnom vystuženom podvozku s párom pevných kolies 
a párom otočných kolies opatrených brzdou. Nosná 
konštrukcia je vyrobená z 3 mm plechu, skrinka a police 
sú vyrobené z 1 mm hrubého plechu.

Dvierka sa otvárajú do pravého uhla a sú osadené v 
čapoch. Stolová doska je vyrobená z bukových hranolov 
priebežne lepených do tvaru dosky, následne 
obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. 
Pracovná doska má zrazené hrany. Závesný panel je 
vyrobený z perforovaného plechu. Pripojenie pracoviska 
na napätie 230 V je zabezpečené flexibilných pripojením
v dĺžke +/- 5m.
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Na prístupnej strane pracoviska je vyvedená 3x zásuvka
na 230 V. Pracovisko má bezpečnostný certifikát. 
Stavebnicové zariadenie na obrábanie dreva a kovov s 
funkciu pílky, vŕtačky a brúsky s nasledujúcim 
technickými parametrami: bezpečné napájacie napätie, 
pozdĺžny posuv a obsahujú toto príslušenstvo: 
trojčeľusťové skľučovadlo, držiak nástroja, otočný 
strediaci hrot, sústružnícky nôž a videomanuál. 
Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho 
zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení 
do prevádzky.

Položka č. 5: Laboratórne pracovisko učiteľa

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Laboratórne pracovisko učiteľa ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Minimálna požadovaná špecifikácia:

s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz a bezpečné 
napätie max. 30V. Rozmer pracoviska 
1500x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z 
odolného materiálu. Pracovisko je vyrobené s pevnou 
kovovou konštrukciou a s párom pevných bantamových 
kolies a s párom otočných kolies s brzdou. Nosná 
konštrukcia je vyrobená z kovového profilu. Krycie 
plochy, police a dvierka sú vyrobené z laminovanej 
drevotriesky hrúbky 18 mm. Dvierka sa otvárajú do 
pravého uhla. Pracovná doska je z obojstranného 
postformingu hrúbky 36mm.

Oceľová konštrukcia je s oblými hranami a s povrchovou
úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým 
vypaľovacím lakom. Na pracovnej ploche je elektropanel
učiteľa zabudovaný do pracovnej dosky z nerezu s 
nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu sú:
2 ks zásuvka s uzemnením na 230V s krytkou, zásuvky 
na bezpečné jednosmerné 1x a na striedavé výstupné 
napätie 1x. Parametre zásuvky na bezpečné napätie - 
AC banánik 4mm; 10A; čierny; parametre zásuvky na 
bezpečené napätie DC - banánik 4mm; 10A.

Na pracovnej ploche je osadená chemicky odolná 
výlevka s rozmerom 150x150mm, sifónom z chemicky 
odolného materiálu s možnosťou napojenia na 
existujúce odpadové potrubie v učebni. Na pracovnej 
ploche je vyvedený ventil na pripojenie plynu. Na 
pracovnej doske je osadená batéria na vodu z chemicky 
odolného materiálu, vývod zakončený olivkou, prívod z 
pripraveného rozvodu vody v učebni. Pripojenie 
pracoviska na napätie 230V je s možnosťou pripojenia 
na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený
prúdovým chráničom na 16A.

Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a 
striedavé napätie do 30V je pomocou laboratórneho 
zdroja bezpečného napätia, ktorý je súčasťou 
pracoviska. Parametre zdroja sú: zdroj stabilizovaného 
napätia a prúdu s tromi integrovanými okruhmi: DC 
jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s 
nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý 
zdroj diskrétny 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC 
jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, 
Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset 
pre AC zdroj 4x LCD: napätie DC, prúd DC, napätie AC, 
prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie.
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Členený úložný priestor je uzamykateľný a určený pre 
uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov. Súčasťou 
dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, 
testovancí protokol a návod na obsluhu v slovenskom 
jazyku.

Položka č. 6: Laboratórna skriňa na učebné pomôcky

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Laboratórna skriňa na učebné pomôcky ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Minimálna požadovaná špecifikácia:

Laboratórna skriňa na učebné pomôcky bez skla, 
materiál LDT, hrany ABS, 4 ukladacie úrovne, 
uzamykateľná, plné dvere. Rozmer 1950x800x400 mm.

Položka č. 7: Laboratórne pracovisko žiaka

Funkcia

Laboratórne pracovisko žiaka: pre dvojicu žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz a bezpečné napätie max. 30V.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Laboratórne pracovisko žiaka ks 8

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Minimálna požadovaná špecifikácia:

Konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. 
Pracovisko je vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou, 
s párom pevných bantamových kolies a s párom 
otočných bantamových kolies opatrených brzdou. Nosná
konštrukcia je vyrobená z kovového profilu hrúbky 3mm. 
Krycie plochy, police a dvierka sú vyrobené z 
laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dvierka sú z 
jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na priečnych stranách 
pracoviska sú montážne otvory umožňujúce prepojenie 
viacerých mobilných pracovísk. Pracovná doska je 
zobojstranného postformingu.

Oceľová konštrukcia je s povrchovou úpravou 
elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím 
lakom. Na pracovnej ploche je vyvedený ventil na 
pripojenie plynu. Na pracovnej ploche je osadený 
elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky, nerezový 
s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu 
sú: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V/50Hz a s 
krytkou, 2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a
2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky sú 
rozložené symetricky aby panel mohla používať dvojica 
žiakov.

Parametre zásuvky na bezpečné napätie AC - banánik 
4mm; 10A; čierny; Parametre zásuvky na bezpečené 
napätie DC - banánik 4mm; 10A; Elektropanel 
zodpovedá platným bezpečnostným požiadavkám 
smerníc Rady EU pre školské prostredie. Pripojenie 
pracoviska na napätie 230V je s možnosťou pripojenia 
na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený
prúdovým chráničom na 16A. Pracovisko má prípravu na
pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a 
striedavé napätie do 30V. Členený úložný priestor je 
uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných 
pomôcok a prístrojov.

Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho 
zapojenie, testovancí protokol a návod na obsluhu v 
slovenskom jazyku.
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Predmet zákazky musí byť dodaný ako nový, pričom za nový sa považuje, ak rok dodania je totožný s rokom výroby predmetu 
zákazky, alebo ak rok výroby predmetu zákazky je o jeden rok nižší ako je rok dodania predmetu zákazky.

Predmet zákazky musí byť certifikovaný v súlade s platnou legislatívou EU a SR.

Súčasťou predmetu zákazky je aj inštalácia a montáž zariadení, taktiež doprava do miesta dodania tovaru.

Súčasťou predmetu zákazky je aj zaškolenie budúcej obsluhy (zamestnancov verejného obstarávateľa/prijímateľa), na 
predmete zákazky, a to maximálne 2 osoby v rozsahu minimálne 5 hodín a maximálne 10 hodín a to v sídle miesta dodania.

Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie pasportov, technických/produktových listov, záručných listov a návodov na obsluhu 
v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku a ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky.

Súčasťou predmetu zákazky je aj zapojenie do jestvujúcich rozvodov médií v mieste dodania predmetu zákazky pokiaľ si to 
dosiahnutie funkčnosti predmetného typu tovaru vyžaduje.

Súčasťou predmetu zákazky je aj uvedenie do prevádzky, t.j. zabezpečenie všetkých potrebných dokumentov na riadnu 
prevádzku predmetu obstarávania, pokiaľ si to dosiahnutie funkčnosti predmetného typu tovaru vyžaduje.

Súčasťou predmetu zákazky je aj 5 dňovú skúšobnú prevádzku predmetu zákazky pokiaľ si to dosiahnutie funkčnosti 
predmetného typu tovaru vyžaduje. Počas skúšobnej prevádzky nemôže dôjsť k prerušeniu „vyučovacieho“ procesu, resp. k 
nefunkčnosti predmetu zákazky, z dôvodu poruchy na predmete zákazky, alebo jeho niektorej súčasti. V prípade, že dôjde k 
prerušeniu „vyučovacieho“ procesu z dôvodu poruchy na predmete zákazky alebo na jeho niektorej súčasti, skúšobná 
prevádzka začína plynúť nanovo.

Obstarávateľ požaduje záručnú dobu minimálne na 24 mesiacov na každý tovar. Verejný obstarávateľ v rámci záručnej doby 
požaduje: • záručné práce/odstránenie reklamované vady bezplatne v mieste umiestenia predmetu Zmluvy. • reakciu 
uchádzača/predávajúceho na reklamovanú vadu maximálne do 6 hodín od jej oznámenia • odstrániť reklamované vady a 
dodať náhradné diely ( ak je to relevantné) najneskôr do 72 hodín od nahlásenia vady Obstarávateľom • v prípade dlhšej 
opravy ( dlhšie ako 30 dní) v záručnej dobe sa uchádzač/predávajúci zaväzuje dodať na dobu opravy náhradné plnenie

V prípade, že počas záručnej doby je reklamovaný tovar neopraviteľný, uchádzač/predávajúci sa zaväzuje dodať verejnému 
obstarávateľovi/kupujúcemu rovnaké zariadenie ako je reklamovaný tovar. V prípade, že v čase uplatnenia tejto reklamácie 
nebude zo strany uchádzača/predávajúceho možné dodať rovnaké zariadenie, uchádzač/predávajúci je oprávnený, na 
základe písomného súhlasu verejného obstarávateľa/kupujúceho, dodať aj ekvivalentné zariadenie.

V prípade nutnosti vykonania záručnej opravy mimo miesta dodania a montáže, počas záručnej doby, zabezpečenie dopravy 
predmetu zákazky do miesta vykonania záručnej opravy je súčasťou ceny uchádzača za predmet zákazky, tzn. znáša ich 
uchádzač/predávajúci.

Servisné práce, dodávka náhradného materiálu ( vrátane náplní, pokiaľ sa reklamácia bude týkať náplní), náhradných dielov 
alebo náhradného plnenia počas záručnej doby musí byť zahrnutá v cene predmetu zákazky

Termín dodania: do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

V prípade, že sa ponúkaný predmet zákazky skladá zo súpravy zariadení, súprava zariadení musí byť  dodaná ako súprava, 
ktorá je spolu zapojiteľná a plne funkčná, tak po technickej aj legislatívnej stránke.

Obstarávateľ požaduje, aby sa pri plnení zákazky prihliadalo na ochranu životného prostredia a požaduje spätný odber, 
recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktorú sú súčasťou dodania tovarov.

Požaduje sa predložiť doklad preukazujúci technické vlastnosti ponúkaného tovaru (napr. produktový list, a pod.) do 3 
pracovných dní od uzatvorenia zmluvy. (Požaduje sa predložiť doklady preukazujúce splnenie všetkých technických 
špecifikácií a technických vlastností jednotlivých položiek predmetu zmluvy uvedených v tomto opisnom formulári: napr. 
prospektový materiál, prospekt, katalóg, technický list, produktový list a pod., ktorý musí obsahovať technickú špecifikáciu a 
technické vlastnosti ako aj obrázok ponúkaného tovaru.)

Dodávateľ je povinný presný termín a čas dodania predmetu zákazky oznámiť Objednávateľovi písomne (elektronicky alebo 
poštou) minimálne 3 pracovné dni vopred tak, aby Kupjúci zabezpečil prítomnosť zodpovedných osôb objednávateľa za 
prevzatie predmetu zákazky.

Dodávateľ predloží do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy Kupujúcemu podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením 
jednotkových cien jednotlivých položiek. Dodávateľ uvedie v rozpočte aj rozdelenie na ceny bez DPH a ceny s DPH. V prípade
nedodržania tejto povinnosti, je objednávateľ oprávnený zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každý deň omeškania.

Platba sa uskutoční po dodaní a prevzatí tovaru na základe vystavenej faktúry, ktorej súčasťou bude dodací list potvrdený 
Obstarávateľom. Splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
faktúry kupujúcemu.

Pri nedodaní predmetu zmluvy v stanovenej lehote je Objednávateľ oprávnený účtovať penále vo výške 0,05 % zo zmluvnej 
ceny s DPH za každý začatý deň omeškania.

S ohľadom na skutočnosť, že kúpna cena bude financovaná najmä z nenávratného finančného príspevku poskytnutého 
Európskou úniou a Štátnym rozpočtom SR, Dodávateľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ 
povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok na základe výzvy poskytovateľa príspevku alebo na základe rozhodnutia orgánov
verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných príspevkov.
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V prípade, že Objednávateľ bude povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia Dodávateľa, tak sa 
Dodávateľ zaväzuje v zmysle § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, že splní takúto povinnosť za 
Objednávateľa alebo v prípade, ak Objednávateľ sám uhradí tieto záväzky, tak Dodávateľ zaplatí Objednávateľovi sumu vo 
výške takto uhradených finančných prostriedkov a to v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
Objednávateľa na takéto plnenie.

Odkladacia podmienka nadobudnutia účinnosti zmluvy: Zmluva nadobudne účinnosť až po schválení procesu verejného 
obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po vydaní správy z AK kontroly procesu VO. Ak výsledok 
predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy. Z 
uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom stane účinnou. Po doručení 
správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľ (Objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť Dodávateľ.

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek 
počasplatnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi riadiacim orgánom a 
Objednávateľovi a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, oprávneným osobám na výkon auditu.

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

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Dubnica nad Váhom
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.08.2019 15:00:00 - 22.11.2019 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celkový počet ks
Požadované množstvo: 24,0000

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: 18 518,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 22 222,20 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.
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5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

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 20.08.2019 15:52:01

Objednávateľ:
Mesto Dubnica nad Váhom
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Škola.sk, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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