
Obec Poproč
v

Obecnv úrad PoproČ, Skolská 2, 044 24 Poproč

č. záznamu: 358/2020

Zápis v spise
V súlade s ust. § 5.a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení nielctorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov som
na webovom sídle obce Poproč:

r_

KUPNA ZMLUVA, č. záznamu: 358/2020
uzavretú: 14.07.2020

zverejnenú: 14.07.2020
účinnú splnením všetkých nasledujúcich podmienok:
a) schválením zákazky zo strany poskytovateľa, t.j. doruČenÍm správy z kontroly
dokumentácie z verejného obstarávania Kupujúcemu;
b) vystavením prvej písomnej objednávky na dodávku Tovaru zo strany Kupujúceho;
c) zverejnením Zmluvy na webovom sídle Kupujúceho

zmluvné strany:

1.) ObecPoproČ
v

Skolská2

044 24 Poproč
Zastúpená: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starosta obce

2.) Interiéry Riljak, s. r. o.
02741 Oravský Podzámok 33
Zastúpená konateľom, Ing. Vierou Riljakovou

v v

Predmet zmluvy: dodanie tovaru - nábytok ZSsMŠ Poproč

VPoproči, 15.07.2020

Jana Juríková
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KUPNA ZMLUVAr

uzavretá zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. platnom znenÍ

(ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

1.1 Kupujúcl: Obec Poproé

sídlo; ŠkGlská 2, 04424 Poproč
Štatutärny orgán: Ing. Iveta Komorová Hilovská, starosta obce

v

IČO: 00324639

DIČ: 2020746189

IČ DPH:

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo úôtu IBAN: SK46 5600 0000 0004 0477 2015

Ďalej len Kupujúci

1.2 Predävajuci: Interiéry Riljak, s. r. o.
Sídlo: 027 41 Oravský Podzámok 33

Štatutärny orgän: Ing. viera Riljakovä, konatel spoločnosti
V

ICO: 43885306

DIČ: 2022516650

IČ DPH: SK2022516650
^*

Bankové spojenie: VUB, a. s.
Číslo úctu IBAN: SK45 0200 0000 0023 9634 1651

w

Ďalej len Pťedávajúci
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2. Predmet kúpnej zmluvy

2.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na

neho vlastnícke prävo k tomuto Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za
Tovar kúpnu cenu podla tejto Zmluvy.

rf

2.2 Tovarom pre účely tejto Zmluvy sú "NÄBYTOK", podrobne špecifikované

v špecifikäcii predmetu zmluvy, ktorý je prílohou c. 1 tejto zmluvy (ďalej
len "Tovar").

2.3 Dodanie Tovaru zahŕňa jeho dodanie do miesta plnenia, jeho inštaläciu,

odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie osôb poverených Kupujúcim,
predloSenie prísluänej technickej a sprievodnej dokumentácie a to: preberací
protokol a inštalaôný protokol.

2.4 Predávajúci prehlasuje, Se je vlastníkom Tovaru a je oprávnený s ním nakladať

za účelom jeho predaja podľa tejto zmluvy.

3. Dodacie podjnienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať nový, doposiaľ nepoužitý Tovar Kupujúcemu do 30

kalendärnych dní od nadobudnutia úcinnosti tej to zmluvy, Konkrétny termín
dodania oznámi Predävajúci kupujúcemu najmenej dva pracovné dni vopred a to

písomne prostredníctvom e-mailu.
3.2 Miestom dodania Tovaru sú prevädzkové prieetory Kupujúceho nachádzajúce sa na

íw

adrese: Základná skola 3 materskou skolou, Školská 3 , Poproä, Školská 3 ,
v

04424 Poproé, Slovenská republika. (ďalej len "miesto dodania"),
3.3 Predävajúci je povinný Tovar riadne nainštalovať a uviesť do prevádzky

v lehote na jeho dodanie uvedenej v bode 3.1.

3.4 Dodanie Tovaru do miesta dodania potvrdzuje Kupujúci písomne a to podpísaním
preberacieho protokolu. V Preberacom protokole sa potvrdzuje druh, množstvo,

vyhotovenie a kompletnosť dodaného Tovaru podla prilohy c. 1 tejto zmluvy.
3.5 Kupujúci je povinný pri dodávke Tovaru vykonať jeho fyzické prevzatie

a bezodkladne reklamovať prípadnú nekompletnosť, alebo zjavnú vadu Tovaru.

3.6 zistenie vád je Kupujúci povinný oznámiť pisomne formou Reklamačného

protokolu.
/

3.7 Dodaný Tovar musí splňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úSitkové

vlastnosti uvedené v špecifikäcii, ktorá tvorí prilohu c. 1 tejto Zmluvy.
Kupujúci je oprávnený pri dodávke skoňtrolovať predmet zákazky a v prípade
dodávky iného Tovaru, ako toho ktorý je uvedený v prilohe c. 1 tejto Zmluvy
tento Tovar neprevziať. Špecifikäcia Tovaru v prilohe c. 1 tejto zmluvy TTIUSÍ

f

byť zhodná s tovarom oceneným v ponuke predloženej Predävajúcim vo verejnom
obstarävaní.

3.8 O inštalácií a uvedení Tovaru do prevädzky v mieste dodania spíšu zmluvné
strany Inätalaaný protokol.

3.9 Splnením dodávky sa rozumie dätum riadneho uvedenia Tovaru do prevádzky
Predävajúcim v mieste dodania.
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4. Kupna cena a platobné podmienky

4.l Kúpna cena Tovaru je stanovenä na zäklade výsledkov verejného obsta.rávan.ia,

v súlade s ponukou predävajúceho, ktorú v rámci verejného obstarävania

predložil takto:

Celkovä cena bez DPH: 12 998,50 EUR

DPH 20 %. 2 599,70 EUR
.?Celkovä cena vrätane DFH: 15 598,20 EOR

slovom: pätnásťtisic päťstodeväťdesiatosem 20/100 EURs DFH

4.2 Kúpna cena podľa tohto älánku je cenou za nový kompletne funkčný Tovar bez

závad. V uvedenej kúpnej cene podľa bodu j e zahrnuté: cena Tovaru, clo,

dopravné náklady, näklady na inStaláciu a uvedenie do prevädzky, príslušnä

technickä a sprievodnä dokumentäcia, opravy^ údržba a všetky ostatné finanôné

näklady spojené s dodaním Tovaru Kupujúcemu.
4.3 Prävo na zaplatenie kúpnej ceny vznikä Predävajúcemu riadnym splnením jeho

záväzkov spôsobom uvedeným v tejto zmluve a ukonôením preberacieho konania zo

strany Kupujúceho.
.4 Splaťnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.

^ rf
4.5 Faktúra musl

/ obsahovať okrem povinných náležitostí aj näzov a ITMS kôd

projektu^ aby boli jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo sa

dvojitému financovaniu. Prílohou faktúry vystavenej Predávajúcim musia byť aj

protokoly vystavené v súlade s článkom 3 tej to. V prí.pade, že doĽučená

faktúra nebude vysfcavená správne, je Kupujúci oprävnený predmetnú faktúru

vrátiť. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doruôiť ju Kupujúcemu

s uvedením novej leíioty jej splatnosti.

5. Zodpovednosť za skodu a za vady, záruôns doba

5.1 Predávajúci ruci- za vlastnosti Tovaru počas zárucnej doby, ktorá bola

Predävajúcim stanovenä na 24 mesiacov. Táto záruäná doba začina plynúť odo

dňa podpísania Instalaôného protokolu. Predávajúci zodpovedä za to, že Tovar

je dodaný podla podmienok tejto Zmluvy, v súlade s jeho ponukou predloSenou

vo verejnom obstarávani podla čl. 2, a podla platných právnych predpisov

a počas zárufinej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
5.3 Predävajúci sa zavázuje v prípade, ak opravu, alebo zárufinú preventívnu

servisnú prehliadku Tovaru bude potrebné vykonať mimo rniesta jeho dodania,

zabezpeciť jeho dopravu na miesto vykonania opravy alebo zárufinej

preventívnej servisnej prehliadky na vlastné näklady, Uvedené platí aj pre

jeho vrátenie späť na miesto dodania,

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady Tovaru poäas záruônej doby, ma
/

Kupujúci právo požadovať a Predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady

Tovaru, vrätane, nie väak len, všetkých präc spojených s jeho opravami,
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dodávky náhradných dielov nutných k jeho bezchybnému prevádzkovaniu,
poradenskej starostlivosti o inštalovaný Tovar, dodávky funkčného

prísluäenstva k Tovaru.

5.5 Záruka na Tovar podľa tohto článku plati za predpokladu, že Kupujúci Tovar
pouSíva a obsluhuje s príslugnou starostlivosťou podľa instrukcií
Predävajúceho, obaiahnutých v priloženej dokumentácii. Predávajúci neručí za
vaďy spôsobené nesprävnou manipuláciou zo stany Kupujúceho.

5.6 Kupujúci sa zavazu^e,
I.

ze
v

reklamácie a vady (poruchy) Tovaru uplatní
bezodkladne po ich zistení. Ohläsenie vady Tovam za Kupujúceho oznämi
Predävajúcemu oprävnená osoba Kupujúceho na tel. Ôíslo: 043/5321771 faxom na
čislo: .-^.^.>."._", alebo na e mail: obchod@nabytokskolsky.sk

5.7 Predávajúci garantuje dodávku nähradných dielov na Tovar počas desiatich (10)
rokov od ukonäenia výroby posledného zhodného typu Tovaru.

5.8 Všetky servisne zásahy v záručnej dobe musia
*

byt vykonávané technikom

autorizovanej servisnej organizácie pre ponúkanú značku zariadenia do 48

hodín od nahlásenia poruchy Predävajúcemu.

6. Sankcie

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Se po dobu certifikácie platby zo strany
príslušných riadiacich a kontroln^ch orgánov, nebude v prípade omeškania

Kupujúceho s úhradou takejto faktúry mať Predávajúci nárok na úhradu úrokov z
omeškania.

6.2 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, respektíve
nekonanie a omeškanie prísluäného riadiaceho orgánu, sprostredkovatelského

orgänu pod riadiacim orgänom, orgánov kontroly a auditu podľa Európskej
komisie a iných orgänov riadenia a kontroly poskytovania fina-ncovania

prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany
Kupujúceho Predávajúcemu.

6.4 Kupujúci je oprávnený v pripade akéhokoľvek porušenia Kúpnej zmluvy zo strany
Predávajúceho uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR za kaSdé

porušenie Kúpnej zmluvy samostatne.
6.5 Zmluvná pokuta je splatnä do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Kupujúceho na

zaplatenie zmluvnej pokuty Predávajúcemu, a to na bankový účet Kupujúceho
uvedený vo výzve.

Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na nähradu Skody,6.6

ktorú svojím konaním/nekonaním spôsobil Kupujúcemu Predávajúci, ani närok
Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.

.<7. Odstfipenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých7.1.

v tejto zmluve, zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je
poruäením povinností dotknutä. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi
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usta.noveni.ami § 345 a näsledne zäkona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

v znení neskorších predpisov.

7.2 Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade skončenia alebo zániku

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi

Kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom

financovania plnení podla Kúpnej zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul

skoncenia alebo zániku Zmluvy o poskytnuťi nenávratného finančného príspevku.

7.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, keď PredävajGci akokolvek

porušil zmluvné povinnosti.

7.4 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doruôenia písomného oznámenia o odstúpení

od Kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane.
7.5 Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak:

a) Kupujúci vstúpi do nútenej správy, na j eho maj etok bude vyhläsený

konkurz/ bude vyhlásené exekučné konanie.

b) V primeranej lehote neposkytne spolupôsobenie, pričom zmarÍ Predävajúcemu

možnosť vykonať plnenie podla tejto zmluvy.

d) Vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Kupujúceho, ktoré zäsadne zmenia

podmienky plnenia tejto Zmluvy a súčasne sa nejedná o okolnosti

vylučujúce zodpovednosť Kupujúceho,

e) Je preukäzané poruäenie prävnych predpisov SR a ES v rámci realizäcie

aktivít tejto zTnluvy súvisiacich s činnosťou Kupujúceho.

8. Platnosť zmluvy

8 .1 Táto zmluva je platná jej podpisom oboma Zmluvnými stranaTni a nadobúda

účinnosť splnením všetkých nasledujúcich podmienok:

a) schválenim zákazky zo strany poskytovatela, t.j.
*

doručením správy

z kontroly dokumentäcie z verejného obstarävania Kupujúcemu;

b) vystavením prvej píeomnej objednävky na dodävku Tovaru zo sfcrany

Kupujúceho;

c) zverejnením Zmluvy na webovom sídle Kupujúceho.
8.2 Platnosť tejto Zmluvy je možné ukončiť:

a) dohodou zmluvných strän,
b) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve.

Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od

zmluvy druhej zmluvnej strane.

8.3 V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpeni bolo doruôené na

tretí. cieň odo čtňa jeho zaslania poštou doporučene na adresu sidla druhej

zmluvnej strany, priäom deň odoslania sa do tejto lehoty nepoäíta. Odstúpení.m

oä zmluvy nie je dotknuté právo na nähradu škody.



&s&ií$msm> EURÓPSKAäNlA
l*6í%:9>iOS?OSÄ^TVA EURÓPSKY FOND

. 1
A9S!t^^míXA REGIONALNEHO ROZVOJA

imayBnnt nakintbiy Si.OVÍNS^gl ftÍs,PUMiXY
<puaŕnŕpi>BTn

ľ;1 \ '/

9. Spoločné ustanovenia

9 .1 Predmet zmluvy j e financovaný z fondov Európskej únie v rámci Operačného

programu: Integrovaný regionálny operačný program, výzva číslo: IROP-P02-
SC222-2016-13.

9.2 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s

dodävanými prácami/sluSbami/tovam'u. kedykoľvek počas platnosti a úôinnosti

zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprävnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Ministerstvo pôdohospodärstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a
ním poverené osoby;

b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby;
c) Úrad vlädneho auditu;

d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky;

e) Kontrolné orgäny Európskej únie;

 ) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;

g) Najvyggí kontrolný úrad Slovenskej republiky;
h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

9.3 Predävajúci a Kupujúci sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne príjmu opatrenia
na näpravu nedostatkov, zistených kontrolou (auditom) overovanlm

ď
toa

v lehote stanovenej Kupujúcim.

10. Osobitné ustanovenia

10.3 dôvodu zákonných obmedzení na sfcrane Kupujúceho, dodatkom k zmluve nie je
možné dohodnúť zmenu predmetu plnenia podla druhu Tovaru, ktorý bol hodnotený
ve.rejným obstarávatelom v zmysle zákona ä. 343/2015 Z. J

z. o vere^nom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zäkonov, v znení neskorgích

predpisov.

10. Predávajúci sa zaväzuje, že

a) nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zisti alebo s prihliadnutim na

okolnosti by mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj
prospech, ani v prospech tretích osôb, pocas trvania tohto zmluvného

vzťahu, a ani po ukonäeni platnosti tejto Zmluvy;

b) informäcie a podklady poskytnuté Kupujúcim alebo tretími osobami pre
plnenie predmetu tejto Zmluvy nepoužije na iný účel ako je plnenie tejto
Zmluvy.

10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nepostúpi präva a zäväzky z tejto
zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.
Písomný súhlas za Kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgän.
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°<u<*iflrpn><nm

:::fvV;

11. Závareôné uatanovenia

11.1 Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť
výhradne písomnou formou po odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami a v
súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarävaní a o zmene a
doplnení niektorých zäkonov v platnom znení

ď

súhlasom poskytovatelaa

nenávratného finančného príspevku v pripade potreby.
11.2 PĽávne vzťahy neupravené touto zmluvou riaďia najmä príslušnýmisa

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskoräích

predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
11. 3 Zmluva j e vyhotovená v troch vyhotoveniach, ktorých jedno vyhotoveniez

obdrží Predävajúci a dve vyhotovenia Kupujúci.
11,4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

w

a) Priloha č.l: Špecifikácia predmetu zmluvy
b) Príloha Č.2: Rozpočet

c) Priloha č.3: Rozpočet v editovatelnom formáte na CD

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, Še prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú
prednostne riešiť formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zástupcov.
V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je ktorákolvek zmluvná strana
oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky.
Rozhodným prävom j e prävo Slovenskej republiky a právny vzťah sa bude
vzťahovať k prävnym predpisom Slovenskej republiky.

11.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho
rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo ES, nespôsobí to
neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa a takomto prípade zaväzujú
bezodkladne vzájoraným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým
platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel tejto zmluvy a obsah
jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.

11.7 Zástupcovia zmluvných strän prehlasujú, že túto zmluvu uzatvärajú na zäklade
sloboc3nej vôle, túto zmluvu neuzatvärajú v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, pod nätlakom a Že obsahu zmluve porozumeli v celom rozsahu.

Poproči, dňa: ^ ^ . ÍO^QV Tvrdogíne, dňa: 08. 07. 2020 v

Za Predävajúceho: Za Kupujúceho:

/ /* .*
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Priloha č.l: äpecifikácia predmetu zmluvy
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Katedra učiteľa: kovová kon.-" -_- _ ^-jvého
J

profilu 50x50x2 mm, räm 40x20x2 mm, pracovná
laminodoska s hrúbkou 18 mm a ABS hranami.

Učitelská Stôl Axel - Povrchovä fiprava - vypaľovaci lak z umelej živice.
Katedra bude s 2-zäsuvkovým kontajnerom z celokateďra so s 2-

Interiéry zväranej konštrukcie, uzamykanie na cylindrickýstoličkou - zäeuvkovým54 Riljak,s.r.o. zämok. Rozmer stola 1300 x 750 x 750 mm.oďbornä kontajnerom,
Antares, a.s. Kancelärska pracovnä stolička so stredne vysokýmučebňa stolicka

operadlom, asynchrónnym mechani zmoim, s nastavenímtechniky ASYN 1140
výšky operadla, plynovým piestom, na ocelovej
chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch
z látky kategórie "C". Voliteľné farebné
prevedenie.
Dielenské pracovisko učiteľa pripojitelné na
napätie 230 V. Súäasťou pracoviska je stavebnicové
zariadenie na obräbanie dreva a kovov (sústruh,
brfiska), úložný priestor na odkladanie nästrojov a
zäveaný panel. Rozmer pracoviska 150x68x115cm (ä x

h x výška vrátane zävesného panelu). Nosnä
konätrukcia vyrobená z 3 mm plechu, skrinka a
police vyrobené z 1 mmhrubého plechu. Dvierka sa
otvärajú do 90° a budtí osadené v čapoch. Stolová
doska vyrobenä z bukových hranolov priebe2ne
lepených do tvaru dosky, näsledne obrúsených a
ošetrených roztokmi olejov a prísadami. Pracovnápracovisko
doska mä zrazené hrany. Pripojenie pracoviska nauéitela - Stôl V 1500
napätie 230 V bude zabezpeéené z elektrického55 odbornä + aäveaný Gude,s.r.o.

ufiebňa panel rozvodu dielne s možnosťou pripojenia na existujúci
samostatný privod elektriny v uéebni, istenýtechniky
prúdovým chrániŕom max. na 16A, priŕom na
prístupnej strane pracoviska bude vyvedenä 3x
zäsuvka na 230 V. Pracovisko bude mať bezpečnostný
certifikät. Stavebnicové zariadenie na obräbanie
dreva a kovov mä min. funkciu brňsky a sústruhu s
nasledujúcim technickými parametrami: bezpečné
napájacie napätie, pozdlžny posuv, obeahuje
príslušenstvo: trojäeľusťové skluéovadlo, držiak
nástroja, otoäný strediaci hrot, sústružnícky nôž
a viäeo a manuál. Súčasťou dodävky pracoviska bude
projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie
a Prptokol o uvedení do prevádzky.
Kovová dielenská skriňa určená na odkladanie

Kovové dielenského näradia z robustnej zváranej
skrine na konätrukcie z oceľového plechu hrúbky 0,7 mm - 1,5
odkladanie Skriňa na mm, s oblými hranami, uzamykanie dverí dvojbodovým

56 näradia - näradie Gude, s. r. o. rozvorovým zámkom. Vnútorné vybavenie: 4 police,
odbomä Universal nosnosť police 50 kg, nosnosť zásuvky 40 kg,
uôebňa ätandaräná perforäcia chrbta, Rozmery (Sxvxh) :
techniky 780x1920x380 mm, povrchová úprava - vypalovaci lak

z umelej živice.
Dielenské pracovisko na obräbanie dreva. Pracovisko
pripojitelné na napätie 230V, obsahuje stavebnicový
stístruh na obrábanie dreva (parametre sustruhu:
vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu min. 50-120 mm,
aotor: otáčky min. 11000 ot/min, 3A, zdroj 12 V,
držiak nástroja, dlátko, trojčelusťové sklučovadlo,

pracovisko otofiný strediaci hrot, sane, podpora pre nästroj,
žiaka na apevňovanie pomocou T drážky, video a manuäl v

slovenčine), ulo2ný priestor na odkladanieobräbanie Stôl V 1500
nästrojov a zävesný panel. Rozmer pracoviska57 dreva - + zäveaný Gude,s.r.o.

oäbomá panel 150x68xll2cm (Š x h x'výgka vrätane zävesného
učebňa panelu). Pracovisko vyrobené na pevnom vystuzenom
techniky podvozku. Nosná konStrukcia vyrôbenä z 3 mm plechu,

skrinka a police vyrobené z Imm hrubého plechu.
Dvierka sa budú otvárať do 90°a budú osaäené v
čapoch, Stolová doska vyrobená z bukových hranolov
priebeSne lepených do tvaru dosky, näsleďne
obrusených a oSetrených roztokmi olejov a
prísadami. Pracovnä äoska mä zrazené hrany. zävesný
panel bude z perforovaného plechu a buäe siahať do
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výšky 1120 mm. Pripojenie pracoviska na napätie 23(
V buďe zabezpečené z elektrického rozvodu dielne
(alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu
+/-_ 5 m), _priäom na príatupnej strane pracoviska
bude vyvedenä 3 x zäauvka na 230 V. Pracoviako bude
mať bezpečnostný certifikát. Súčaaťou dodávky
pracoviska bude projekt pre jeho zapojenie,
oteatovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do
prevádzkj /

Pracovisko pripojitelné na napätie 230V, obsahuje
brúsku na obrábanie kovu (parametre: vzdialenosť
medzi stredmi v rozsahu min.40 -70 mm, Motor: zdroj
12 V, otáčky motora min. 18 000 ot./min., pozdÍžny
posuv, trojčeľusťové skľučovaďLo, dräiak nástroja^
otofiný strediaci hrot, nástroj, sú5tružnicky nôž,
upevňovanie pomocou T drážky, video a manuäi v
slovenäine), úložný priestor na odkladanie
nästrojov a zävesný panel. Rozmer pracoviska
150x68xll2cm (š x h x výška vrätane závesného

pracovisko panelu). Pracovisko vyrobené na pevnom vystu2enom
Siaka na poävozku. Nosná konštrukcia vyrobená z 3 mm plechu,
obräbanie Stôl V 1500 skrinka a police vyrobené z Irnm hrubého plechu.

58 kovu - + zävesný Gude, s. r. o. Dvierka sa budú otvárať do 90° a budú osadené v
odborná panel äapoch. Stolová doska vyrobená z bukových hranolov
učebňa priebeäne lepených do tvaru dosky, näsledne
techniky obrúsených a oSetrených roztokmi olejov a

prísadami. Pracovná ďoska mä zrazené hrany. zävesný
panel je z perforovaného plechu a bude siahať do
výgky 1120 mm. Pripojenie pracovieka na napätie 230
V bude zabezpečené z elektrického rozvodu dielne
(alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu
+/- 5 m), pričom na pristupnej strane pracoviska
bude vyvedenä 3 x zäsuvka na 230 V. Pracovisko bude
mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky
pracoviaka buäe projekt pre jeho zapojenie,
otestovanie, zaSkolenie a Protokol o uvedení do
prevädzky
Dielenská stoliäka, kovová konätrukcia z

tolička
StoliôJca Interiéry plochoovälu s klzäkmi so äirokou dosadacou plochou,ä

COVOVá,59 Juaior Riljak.s.r.o. clzäky^ezanechävajQ farebne stopy na PVC gume.FL.

otočná, Seääk je vyrobený z lepeného masÍvneho drevaotoänAdielenskä oäetrený lakom, stolička je otočná, nastavitelná
pomocou plynového piestu v rozsahu 430-540mm

Stolička pre Stoliéka ftntares, a.s. Calúnená atoliäka, pevný uhol operadla,
q

cnihovníka ASYN PLDTE nastavitelná výäka operadla a híbky sedáku, plynový
piest, na kolieskach

Interiéry íozmer 1800x680x360 mm, materiäl LDTD hrúbky 18 mm,D

Cnihovnícky s hranou ABS 2o íegäl B3 Rliljak,s.r.o. kongtrukcia korpusu pevnä lepenámrn,
egál lerozoberatelná. Police prestavitelné. Počet políc:

Volitelné farebné prevedenie
nihovnícky Interiéry lozmer 1500x1160x360 mm, materiäl LDTD hrúbky 18

legäl na1 egäl na liljak,s.r.o. , s hranou ABS 2 mm, korpus pevne lepenýmo

ôasopisy lerozoberatelný spoj. Fočet polic: 3. VoliteTnéasopisy
arebné prevedenie

nteriéryínihovnícky tnihovnícky ozmer 600x400x760 mm, materiäl LDTD hrúbky 19 mma
2 iiljak,s.r.o,ozík rozlk ranou ABS 2 mm, Volitelné farebné prevedenie,

obilný s možnosťou zabrzčtenia koliesok
nteriéryfcoly do tÔl B 24 ozmer 800x600x750 mm, materiäl LDTD hrúbky 18 mm/3 iljak.s.r.o.tudovne typ hranou ABS 2 mm, Volitelné farebné prevedenie, s

ožnosťou vytvorenia variabilnýchzostäv
nteriéry okoyacia calúnená stolička, ocelový rám .lakovanýtolička do

4 30 iljak,s.r.o. a íierno (profU ovál), stohovatelná <5 ks), sedák
tuäovne o spodným plastovým krytom/ nosnosť 100 kg. Poťah

Stka "C" min
* 100 000 cyklov

V Tvrdoäíne, dňa: 08. 07. 2020 V Poproci, dňa: ^ í. ^OZo

Za Predävajúceho: 1 -i"

Za Kupujúceho:
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Prílohu č.3: Rozpočet v editovateľnom formáte na CD

V Tvrdošíne, dňa: 08. 07 2020 ^.o^.V Poproči, dňa: 2A^o
Za Predävajúceho; Za Kupujúceho:
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