
Kúpna zmluva č. Z201928341_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: RIZNER s. r. o.
Sídlo: 95, 08621 Lukavica, Slovenská republika
IČO: 46360379
DIČ: 2023338031
IČ DPH: SK2023338031
Číslo účtu: SK3675000000004014603097
Telefón: 0907 665 455

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vybavenie dielni na obrábanie kovov
Kľúčové slová: brúska, vrtačka, sada náradia, notebook
CPV: 33136000-2 - Rotačné a brúsne nástroje; 43132300-0 - Vŕtačky; 30213100-6 - Prenosné 

počítače; 44512940-3 - Sada náradia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Dvojkotúčová brúska OPTIgrind GU20 alebo ekvivalent   2 ks

2. Notebook Acer Extensa 15 i3 (model EX2540-34FN) alebo ekvivalent   7 ks

3. Notebook HP 17- ca1003nc alebo ekvivalent   2 ks

4. Stolová vŕtačka s príslušenstvom OPTIdrill B23 PRO alebo ekvivalent   2 ks

5. Sada náradia pre elektrikárov Proskit PK 4027BM alebo ekvivalent    10 ks

6. Stĺpová vŕtačka OPTIdrill B33 Pro alebo ekvivalent     1 ks

Položka č. 1: Dvojkotúčová brúska OPTIgrind GU20 alebo ekvivalent   2 ks

Funkcia

Na výuku žiakov strednej odbornej školy v odbore autoopravár-mechanik a strojníctvo

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

príkon W 600

otáčky ot/min 2850

elektrické pripojenie V 230

priemer brúsneho kotúča mm 200
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hrúbka brúsneho kotúča mm 30

priemer upnutia brúsneho kotúča mm 32

obvodová rýchlosť brúsneho kotúča m/s 30

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

motor bezúdržbový

kryt tlakový hliníkový odliatok

opora obrobku stabilne prestavovatelná

podložky gumové na tlmenie vibrácií

rotor vyvážený s guličkovými ložiskami

ochranné štíty z nerozbitného materiálu

magnetický spínač a uzamykateľným  núdzovým vypínačom

súčasť dodávky korundový kotúč K36, korundový kotúč K80

Položka č. 2: Notebook Acer Extensa 15 i3 (model EX2540-34FN) alebo ekvivalent   7 ks

Funkcia

pre potreby žiakov strednej odbornej školy pre meranie nasimulovaných porúch a ich riešenie

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

operačná pamäť GB 4

úložisko GB 500

displej " 15,6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

procesor Intel Core i3 6006U

operačný systém Windows 10 Profesional 64-bit

grafická karta HD Graphics

optická mechanika DVD-Writer DL drive

kamera Acer Crystal Eye webcam

čítačka pamäťových kariet áno

drátové pripojenie Gigabit Ethernet

bezdrôtové pripojenie Intel 802.11ac + Bluetooth

konektory HDMI, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, RJ-45

batérie 4-cell Li-tion

výdrž batérie min. 6,5 hod.

šasi plast

farba strieborná

Položka č. 3: Notebook HP 17- ca1003nc alebo ekvivalent   2 ks

Funkcia

pre pedagóga strednej odbornej školy do učebne autodiagnostiky

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

operačný systém Windows 10 Home

procesor AMD Ryzen 5 3500U (2,10 GHz max. 3,70 Ghz, vyrovnávacia 
pamäť 6MB, 4 jadrá

pamäť 16GB  DDR4 2400 MHz   SDRAM ( 2x8GB)

počet slotov ( celkom/voľné) 2/0
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pevný disk 128 GB M.2 SSD SATA 3TLC + 1TB 2,5" HDD SATA III (5400 
ot/min)

optická mechanika čítačka a vypalovačka disku CD , CD-RW, DVD+/-RW DL

displej 17,3" matný, WLED podsvietenie, HD +rozlíšenie, SVA, AntiGlare,

grafická karta AMD Radeon RX Vega 8 (integrovaná bez vlastnej pamäte)

polohovacie zariadenie TouchPad

numerická klávesnica áno

webkamera áno

bezdrôtová komunikácia WiFi karta 802.11a/b/g/n/ac (2x2), Bluetooth 4.2

sieť integrovaná gigabitová sieťová karta 10/100/100

USB 2xUSB 3.1, 1xUSB 2.0

ďalšie konektory 1x kombinovaný sluchátko/mikrofón, 1xHDMI 1.4b, 1x RJ-45 (LAN)

čítačka pamäťových kariet SD, SDHC, SDXC

batérie 3-článková Li-ion (41Wh)

napájanie adaptér 45W

farba strieborná

Položka č. 4: Stolová vŕtačka s príslušenstvom OPTIdrill B23 PRO alebo ekvivalent   2 ks

Funkcia

pre zabezpečenie vybavenia dielne strednej odbornej školy v odbore mechanik strojov a zariadení.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

rozmery pracovného stola mm 280x250

veľkosť T-drážky mm 12

maximálna vŕtacia hĺbka mm 80

maximálny vŕtací výkon/oceľ mm 25

vyloženie mm 180

otáčky ot/min 200 - 2440

počet rýchlostných stupňov ks 12

uhol naklopenia stola ° +-45

uhol otáčania vŕtacieho stola ° 360

príkon W 750

elektrické napojenie V 230

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

plynulá zmena otáčok nie

vreteno s guličkovými ložiskami

kúžeľ vretena MK2

rýchloupínacia vŕtacia hlavica 1-16 mm

remenice hliníkové (pre zníženie hlučnosti)

nastavenie hĺbky vŕtania áno

posuv pinoly v jednom kuse (Softgrip) hliníkovou pákou

vypínač bezpečnostný, nulovým spínačom a uzamykatelným núdzovým 
vypínačom

Položka č. 5: Sada náradia pre elektrikárov Proskit PK 4027BM alebo ekvivalent    10 ks

Funkcia

pre vybavenie dielne strednej odbornej školy v odbore mechanik elektrotechnik
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Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

odlamovací nožík (3čepele) ks 1

elektrikársky nožík ks 1

LED svietidlo na batérie 2x1,5V  AA ks 1

nastaviteľný kľúč 8" ks 1

PVC izolačná páska ks 1

kontaktná skúšačka napätia ks 1

kombinované kliešte ks 1

štípacie kliešte ks 1

keramická spájkovačka 12 W   410°C  220V so 
stojánkom ks 1

nastavitelné kliešte 6" ks 1

nastavitelné kliešte 8" ks 1

pájka 63% ks 1

šrubováky (rovné 3ks a krížové 4ks)   spolu ks 7

krimpovací/odizolovací nástroj (206mm) ks 1

zvinovací meter 5m ks 1

imbusové kľúče dlhé (od1,5 - 10mm) ks 9

sada kľúčov vidlicových (od 8 - 19mm) ks 7

digitálny multimeter MT 1232 Proskit alebo ekvivalent ks 1

kladivo ks 1

krabička na súčiastky ks 1

nástroj na stríhanie plastových trubiek 6 -25mm ks 4

viacúčelové štípacíe nožnice ks 1

hliníkový kufor ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 6: Stĺpová vŕtačka OPTIdrill B33 Pro alebo ekvivalent     1 ks

Funkcia

na vybavenie dielne strednej odbornej školy v odbore mechanik strojov a zariadení.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

rozmery pracovného stola mm 475x425

veľkosť T-drážky mm 14

maximálny vŕtací výkon/oceľ mm 28

maximálna vŕtacia hĺbka mm 120

vyloženie mm 254

otáčky ot/min 120-1810

počet rýchlostných stupňov ks 9

maximálna vzdialenosť vretena od stola mm 720

uhol naklonenia stola ° +- 45

uhol otáčania stola ° 360

príkon W 1100

elektrické pripojenie V 400

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

plynulá zmena otáčok nie

kúžel vretena MK4
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rozsah dodávky rychloupínacia hlavica3-16mm, B16, kúžeľový tŕň MK2/B16, 
T-matice 2ks,

vreteno s guličkovými ložiskami

remenice hliníkové

posuv pinoly v jednom kuse (Softgrip! hliníkovou pákou

prepínač chodu vpred/vzad áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi výlučne nové (nepoužité), originálne Tovary spôsobilé na riadne používanie. Za
ekvivalentné výrobky (Tovary) sa nebudú považovať repasované a/alebo inak použité Tovary. Tovar vrátane všetkých jeho 
súčastí a vybavenie musí byť od jedného výrobcu a ako originál.

Dodávateľ zašle e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 10 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy podrobný 
aktualizovaný rozpočet s rozpisom jednotkových cien, s rozpisom sadzby DPH a ceny bez DPH a aj s DPH

Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET).

Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa bez zbytočného odkladu o skutočnosti, že bude v omeškaní s poskytnutím 
Plnenia

Dodávateľ nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré mu v súvislosti s plnením 
jeho povinností podľa tejto zmluvy vznikli a ktoré opomenul zahrnúť do ceny.

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.

Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s rovnakou alebo vyššou kvalitou ako uvedený výrobok len 
po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa

Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo Zmluvy , s ktorým objednávateľ oboznámi dodávateľa po uzavretí 
zmluvy

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, a tiež kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy  a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

Dodávateľ je povinný do 10  pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy predložiť špecifikáciu zákazky – uvedenie konkrétnej 
značky, výrobcu a typového označenia tovaru, ktorý bude predmetom dodania (technický opis).

Objednávateľ si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s 
dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom, a výsledky 
administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších prepisov. 
Faktúra musí obsahovať aj odvolávku na číslo Zmluvy , popis plnenia Tovaru, bankové spojenie  a ako prílohu kópiu 
dodacieho listu potvrdeného Objednávateľom.

Za riadne dodaný sa považuje Tovar dodaný riadne a včas, bez vád,  v súlade s touto Zmluvou. Objednávateľ je povinný 
skontrolovať dodaný Tovar podľa dodacieho listu. Ak údaje nesúhlasia alebo Tovar je porušený, či je poškodený, prípadne 
dodaný Tovar vykazuje zjavné vady, Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie Tovaru ako celku; v takom prípade je 
Dodávateľ povinný dodať náhradný Tovar, a to bez zbytočného odkladu, tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zmluvnú 
pokutu.

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku s lehotou splatnosti 30 dní po doručení faktúry 
Objednávateľovi.

V prípadoch, ak u niektorých zákaziek , alebo položiek zákazky je uvedený názov výrobcu, typové označenie v takom prípade 
Objednávateľ bude akceptovať zákazku alebo položky zákazky s iným názvom výrobcu a iným typovým označením, ak ide o 
rovnakú kvalitu alebo vyššiu úroveň ich  kvality.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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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:

01.10.2019 12:00:00 - 31.10.2019 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 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.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 855,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 426,00 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.

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 24.09.2019 13:34:02

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

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