
Kúpna zmluva č. Z202031008_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
Sídlo: T. Vansovej 32, 97101 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 42026407
DIČ: 2022666173
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK0881800000007000505457
Telefón: +421465422968

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ARES, spol. s r.o.
Sídlo: Športová 5, 83104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31363822
DIČ: 2020336626
IČ DPH: SK2020336626
Bankové spojenie: IBAN: SK3011000000002624340299
Telefón: +421 2 4346 4664

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím
2019

Kľúčové slová: šikmá schodisková plošina
CPV: 33192600-8 - Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Šikmá schodisková plošina

Funkcia

Preprava postihnutých osôb na vozíku s jednej výškovej úrovne na druhú

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Šikmá schodisková plošina s jednou zákrutou, 
namontovaná na ľavej strane zábradlia. ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prevedenie interné

Verzia ľavé zábradlie schodiska

Napájanie 230 V

Dĺžka dráhy do 5 metrov

Pohon elektrický, záberom ozubeného kolesa do performovanej kolajnice

Plošina motorizované sklápanie plošiny

Rozmer podlahy cca 900 x 750 mm

Zákruta zákruta okolo zábradlia na schodisku 90° 2 ks ( 180° )
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Sklon dráh 20-30 stupňpv

Nosnosť 225 kg

Počet staníc ( nástup, výstup ) 2

Záručná doba 24 mesiacov

Požadované normy
európska smernica 2004/108/CE o elektromagnetickej 
kompatibilite (89/336) alebo ekvivalent, európska smernica 
2007/47/CE o lekárskych zariadeniach (93/42) alebo ekvivalent

Požadované normy certifikácia TŰV k výrobku alebo ekvivalent

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže zariadenia, vyloženia zariadenia

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Objednávateľ požaduje zaškolenie 3 osôb na obsluhu zariadenia v rozsahu stanovenom výrobcom (minimálne 15 minút na 
jednu osobu)

,Objednávateľ požaduje predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu predmetu zákazky s uvedením presného názvu (obchodnej 
značky) ,naceneného výrobku do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky, vrátane vyloženia na miestach 
určenia, zaškolenia, dopravy

Objednávateľ upozorňuje Dodávateľa, že v súvislosti s účinnosťou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prišlo ku zmene ustanovení zákona 
týkajúcich sa preukazovania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona

Požadovanú šikmú plošinu je nutné dodať na miesto plnenia max. do 28.02.2021. V prípade nedodržania max. termínu 
dodania tovaru si bude objednávateľ nárokovať za každý omeškaný deň penále vo výške 0,05 % celkovej sumy za tovar

Nákup zariadenia bude bez finančnej zálohy

Prívod elektriny k zariadeniu zabezpečí SOŠ po dohode s dodávateľom

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť

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: Prievidza
Obec: Prievidza
Ulica: T. Vansovej 32

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.11.2020 12:28:00 - 22.02.2021 12:28:00

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.
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IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 200,00 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 27.11.2020 13:24:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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