
hiloha čísto; ď 4xÚpxa ZMLUVA
uzavretá Podl'a ustanovení § 409 a násl. zák. é. 5131 1ggl Zb., obchodného zákonníka

medzi

Predávajúci: Colab a.s.

sídlo : Račianska 96, 831 02 Bratislava, SK
rČo: 36725099
DIČ:2022319376
tČ opH : SK2O22193,76 §

bankové spojenie :

číslo účtu:
kontaktná osoba : Peter Benkovský
tel,: +421948347775

email : benkovsky@colab.sk

na strane jednej, d'alej ako,,predávajúci''

Kupujúci
a

stredná odborná škola drevárska a stavebná
sídlo : Krásno nád Kysucou 1642, O23 02 Krásno nad Kysucou
lČo : 891835
DIČ : 2020551753
IČopH i -

bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : SK 71 8 1 800000007000646137
kontaktná osoba : PaedDr. Ján Palko
tel.: +421905503097

email : palko@sosdskrasno,sk

na strane druhej, ďalej ako ,,kupujúci"

Podkladom Pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená
Predávajúcim nazákladevýzvy napredloženie cenovej ponuky podl'a §i t7 zákonač.34312015
Z.z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor"ých zákonov v rámci vyhlásenej
zákazkY : Technické vybavenie pre projekt ,,Zvyšovanie kl'účových kompetencií žiakov v
Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou s ohl'adom na modemé
technológie a potreby trhu práce" .

článox l
Predmet zmluvy

1.1 Predmetomzmluvyjezávázokpredávajúcehododaťtovarvrozsahuamnožstve,ktorý
je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 zmluvy - rozpočet a špecifikácia.

1 .2 kupujúc i sa zavázujetento tovar od predávaj úceho prevzia ť a zaplaliť zai.
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YsUCoU §Úhlasí s orlgrr.;iri.tt .".
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1,3 Súěasťou dodávky tovaru je jedna doprava na miesto urěenia. Dopravu, vprípade
preferencie dodávky tovarov na 2x z dóvodu skoršieho odobratia prvkov, ktoré sú
naskladnené, si kupujúci zabezpeélje vo vlastnej réžii,

článot< 2

Čas plnenia, miesto plnenia

2,7 Predávajúci sa zavázuje dodať kupujúcemu predmet kúpy do miesta plnenia Stredná
odborná škola drevárska a stavebná krásno nad kvsucou

2,2 Predávajúci tovar kupujúcemu pripraví naptevzatie najneskór do 30 dní od účinnosti
tejto zmluvy.

2,3 Odovzdanie aprevzatie tovaru sa uskutoění medzi zástupcom predávajúceho
a kupujúceho na základe ýzvy predávajúceho telefonicky alebo mailom najmenej 3

dni pred dodávkou tovaru. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že dodávka tovaru sa

bude považovať za splnenú dňom jej prevzatia. Za ptevzatie sa považuje podpísanie
Protokolu o odovzdani aprevzatí tovaru oboma zmluvnými stranami.

2.4 Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dókladnú kontrolu množstva a kvality
tovaru pri jeho prevzatí.

2.5 Kupujúci je povinný prevziať tovar. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať
nekvalitnú alebo nekompletnú dodávku.

2.6 Knadobudnutiu vlastníckeho práva kupujúcim dochádza jeho protokolárnym
odovzdaním v zmysle bodu 2.3 tejto zmluvy.

článok 3
Cena a platobné podmienky

3.I Zmluvná kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán a špecifikovaná v bode
3.2 tejto zmluvy na záklaďe prílohy ě.1 k tejto zmluve. Kupujúci sa zavázqe zaplatiť
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

3.2 Cena za dodávku tovaru:

Cena celkom v € bez DPH : 9 270,- €
DPH20% : 1842,-€

Cena celkom v € s DPH : 11 052o00 €

3.3 Cena za dodanie tovaru bude uhradená kupujúcim predávajúcemu na záklaďe faktúry,
ktorá musí mať náležitosti riadnelro daňového dokladu.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli na úhrade faktúry v lehote splatnosti 60 dní od

dátumu jej vystavenia. Faktúra bude vystavená najneskór do 15 kalendárnych dní od
vzniku daňovej povinnosti, ktorym je termín prevzatia tovaru.



4.1

Á.J1.L

5.1

5.2

3,4 KÚPna cena je cenou maximálnou, a je vrátane dopravy do miesta plnenia a d,alších
náklaclov spojených s dodaním predmetu kúpy.

Článot a
Sankcie

v prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru je kupujúci oprávnený
vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,0| oÁ z kúpnej ceny tovaru za
každý aj začaty deň omeškania. predávajúci sazavďzuje vyúčtovanú zmluvnú pokutu
uhradiť. Náhrada škody týmto nie.je dotknutá.

v prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený
vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,01o/o z fakturovanej ceny zakaždý aj začatý
deň omeškania. kupujúci sa zavázuje vyúčtovanú zmluvnú pokutu uhradiť. Náhrada
škody týmto nie je dotknutá.

článot< s
Záruka

zárukanatovarje 24 mesiacov odo dňajeho odovzdania, tj. dátumom uvedeným naprotokole o odovzdaní a prevzatí tovaru, podpísanom oboma zmluvnými stranami.
p rípadná rekl amáci a m usí byt' konkrétna, zr ozumitel' náa upl atn ená pís omne.

predávajúci neručí za vady spdsobené nesprávnou manipuláciou a inštalácioukupujúceho. i

čtanot 6
Vyššia moc

zmluvní partneri budú o svojej zodpovednosti za oneskorené splnenie závázkov,
vYPlývajúcich ztejto kúpnej zmluvy oslobodení, pokial'pri ich plnení vzniklaprekážka
účinkom vyššej moci.

V PríPade vYŠŠej moci sú zmluvní partneri povinní o začiatku a konci úěinku vyššej
moci informovať druhého partnera v priebehu 5 dní (faxom, emailom alebo
telefonicky) od jej vzniku. pri nesplnení tejto povinnosti sa nemóže zmluvný partner
na účinok vyššej moci odvolávať.

článok z
záverečné ustanovenia

7.1 '7,1 Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania oprávnenými ástupcami
oboch zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení podmienky, ktorou
j":
- zverejnenie v zmYsle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

6.1

6,2

§tlhlasl s otig;rul*ril _,



7,2 KuPujúci má Právo od zmluvy odstúpiť bez udania dóvodu v prípade, že ešte nedoš1o
k plneniu predmetu zmluvy.

7.3 Neoddelitel'nou súčasťou tejto kúpnej ,^ruursú prílohy:
Príloha č. 1 - Rozpočet a špecifikácia

'7.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch, zktorých dva (2) exempláre
obdrží predávajúci a dva (2) kupuj úci.

7,6 PredávajÚci sa zavázuje, Že umožt'i výkon kontroly/auditu zo sírany oprávnených osób
na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov sR a právnych
aktov EÚ, najmá zákona o príspevku z EŠtR, ,áionaá nnánu"": kontrole a audite azmluvy o NFp. oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu móžu vykonať
kontrolu/audit u predávajúceho kedykol'vek od účinnosti zmluvy o NFp až do
uplynutia lehót podl'a článku 7 ods. 7,2 zmluvy o nenávratný finančný príspevok.
Uvedená doba sa predízi v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140
všeobecného nariadenia, a to o čás trvania !ýchto skutočností.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmá:
a. Poskytovatel'a ním poverené osoby,
b, Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel,ského orgánu a
nimi poverené osoby, 1

c, NajvYŠŠÍ kontrolný Úrad SR, tjrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f. Orgán zabezpečujúci ochranu firrančných záu|mov EÚ
g. osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) ažf)v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EIj.

7.7 Zm|uvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola
uzatvorená po vzájomných rokovaniach, podl'a ich pravej a slobodnej vóIe, určite,
vážne a zrozumitel'ne. Autentičnosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

7.4 Všetky doplnky azmeny tejto kúpnej zmluvy
avyžadujú podpis zmluvných strán, Musia byt'
a priebežne číslované,

F.................

,. Ján Palko

musia byť uskutočnené písomne
označované za doďatky zmluvy

júceho

Súřiiasí $ cť§.r.j.u.rl...

v .[,4.á,i,u,,',.l..!.\lruuňu! 0 ,01, 2022 v ,.Jkúitť.a.W.,,...dň*10 ,01, 2022



Príloha č. 1

Názov zákazky: Technické vybavenie pre projekt ''Zvyšovanie kl'účových
komPetencií Žiakov v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne
nad kysůcou s ohl'adom na moderné technológie a potreby trhu prácell

Zadávatel': Stredná odborná škola drevárska a stavebná (Krásno nad Kysucou)

Názov položky / špecifikácia položky - parametre a viastnosti / : Technické
vybavenie

Stredna

1. Malé CNC Pris-cnc-tt22-15+ vyúave"ie 1r0 kus
- rozmery stroja: 390 -410 x 290-310 x290-31Omm
- použitie: obrábanie medi, hliníka, plastov, dreva, acrylu, PVC, PCB...
- uPÍnací stÓl : Závitové diery po celom stole + príprava na vákuové upínanie (výveva
je doplnkové vybavenie, ktoré si objednávate zvlášt).
- CNC ťrézku s riadiacou elektronikou RS-MICRO-3D
- USB kábel pre pripojenie PC
- IEC320 napájací kábel
- Imbusový kI'úě ku klieštine
- Imbusový krúě k stolíku
- sada upínacích skrutiek r)znych dízok s velkoplošnými podložkami
- Sada mikrovrtákov min.lOks
- Gravírovaciafréza 0.1mm, 20'(3ks); 0.5mm 20" (2ks), 0.1mm 30. (2ks), 0.lmm 45o
(1ks)
- Fre.za na PCB, 3.175x1 (2ks)
- Freza na plast 1 brit 2xl2mm
- Praktické výkloPné krytovanie, ktorézabráni znečisteniu prostredia, odhluční a
umožní vizuálne sledovať obrábací proces.
- Vakuová výveva

2. CNC rotačné vreteno
- Rotačná 4 os k CNC Router eCNC EI{32
- riadiaca karta DSPA18
- montáž, zaškolenie

1,0 kus

3. CO2laser
-Pracovná ploch min, mm 900x600
-Typ pracovného stola - nožový
-Výkon laseru min. W 80
-Krytovanie - Áno
-Typ chladenia - Vodné
-Motor pre odsávanie - Áno
-Vzduchová pumpa - Áno /

1,0 kus

Stjtitasí s cri;.i..;..;.li ...



"Pohyb siola - V smere Z
-Rotačná os
-Ovlá<lací systém - Ruida oontrol
Náhradná trulrica

Toohnigkó vybavonio:

1,Malé CNC Pris-one+t22-t5+vybayenlo t ks jednorková oena l 740,0t} €
Z.CNC rotaěné vťeteno 1ks jednotkovó cena l 5l2,§t €
3.COzlaser l ks jedrrotková cena 7 74a,a0 €

Ccna cellrom v € s DPH 11 0§2,00 €
Cerra celkom v € bez DPH ; 9 210,- €
DPH 20% l 842,- €
Cenacelkomv€sDPl{ 11 052t00 €

V ,.I(rásne nad Kysttcotr dtla: 10,1.2022 V Bratislave, dňa: l0.|,20Zž

§úhleď c orlgií;Jtum ;ryiffimr;

COI-AB a.s.
Račlanska 96

kupnjúeeho


