Kúpna zmluva č. Z202123681_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Spojená škola
Gorkého 4/90, 93028 Okoč, Slovenská republika
00350206

IBAN: SK4281800000007000089297
0315558117

Dodávateľ:
Obchodné meno:

3lobit, s. r. o.

Sídlo:

Jégého 5, 82108 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

46020152

DIČ:

2023192820

IČ DPH:

SK2023192820

Telefón:

0948 044 589

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Senzorické pomôcky, Fyzioterapia, Precvičovanie tela

Kľúčové slová:

Senzorické pomôcky, Fyzioterapia, Precvičovanie tela

CPV:

37000000-8 - Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a
umelecké práce a príslušenstvo; 37400000-2 - Športový tovar a výbava; 37426000-0 Zariadenie na cvičenie rovnováhy; 37420000-8 - Výbava do telocvične; 37500000-3 - Hry a
hračky; lunaparky; 37520000-9 - Hračky; 37525000-4 - Hračkárske balóny a lopty;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. BALANČNÉ OBLÚKY
2. ZVUKOVÁ HOJDAČKA
3. SENZORICKÉ BLOKY
4. TRAMPOLÍNA SOFT-TRAMP
5. MÄKKÁ BALANČNÁ PODLOŽKA
6. BALANČNÝ TANIER
7. HOJDACIA DOSKA
8. BALANČNÉ ÚLE
9. BALANČNÁ DOSKA - DRÁHA
10. PENOVÁ STAVEBNICA - SÚPRAVA 10 KUSOV
11. PENOVÁ STAVEBNICA - KOCKA
12. Schodíky
13. VIBROAKUSTICKÁ PODLOŽKA
14. ZOSILŇOVAČ PRE VIBROAKUSTICKÉ POMÔCKY
15. INTERAKTÍVNE OSVETLENIE
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16. INTERAKTÍVNY SVETELNÝ ZDROJ
17. VIBROAKUSTICKÝ POLOHOVACÍ VAK - MALÝ
18. HOJDACIE HNIEZDO
19. POLOHOVACIE HNIEZDO
20. KOTÚČOVÝ LED PROJEKTOR
21. OBRÁZKOVÝ KOTÚČ
22. VEĽKÝ GUĽÔČKOVÝ BAZÉN S GUĽÔČKAMI
Položka č. 1:

BALANČNÉ OBLÚKY

Funkcia
Variabilná balančná súprava prináša hravý spôsob rozvoja motoriky, rovnováhy a koordinácie. Každý oblúk môžete postaviť
ako mostík aj ako hojdačku. Ak chcete zvýšiť náročnosť cvičenia, položte jeden oblúk ako mostík a naň položte druhý ako
hojdačku.Oblúky ponúkajú širokú škálu aktivít v terapii senzorickej integrácie a rôznych psychomotorických prístupoch. Použijú
ako balančný mostík, hojdaciu dosku alebo z nich vytvoriť balančnú dráhu s rôznymi prvkami a úrovňami náročnosti. Oblúky
majú príjemný povrch, možno ich používať aj naboso.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojamotorika, vestibulárny systémObsah
balenia3 oblúkyRozmery59 x 21,5 x 10,5 cmMateriálPP
a TPEFarbaoranžová, zelená, modráNosnosť75 kg

súprava

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmery59 x 21,5 x 10,5 cmMateriálPP a
TPENosnosť75 kg

107,50,-€/ks

Položka č. 2:

Minimum

Maximum

Presne
1

ZVUKOVÁ HOJDAČKA

Funkcia
Balansujte na hojdačke, aby ste ju rozozvučali. Každý pohyb guľôčok vo vnútri prinesie príjemný zvuk šumenia mora. Na
hojdačke môžete balansovať prenášaním svojej váhy alebo vo dvojici s partnerom.Zvuková hojdačka predstavuje skvelú
aktivitu na rozvoj zmyslového vnímania i motoriky.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojamotorika, vestibulárny systém,
sluchRozmery245 x 14 x 15 cmMateriáleukalyptové
drevo, plexiskloNosnosť80 kg

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmery245 x 14 x 15 cmNosnosť80 kg

149,17,-€/ks

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne
1

SENZORICKÉ BLOKY

Funkcia
Súprava piatich senzorických blokov s rôznou tvrdosťou . Každý z nich je vyplnený iným druhom peny. Ponúkajú odlišné
pohybové aj hmatové skúsenosti.Pevnosť materiálu môžete vnímať rôznymi časťami tela pri státí, sedení či ležaní na blokoch.
Každý blok kladie iný odpor, a tak ponúka odlišné pohybové výzvy a posilňuje iné skupiny svalov. Súprava je ideálna pre
precvičovanie rovnováhy pri rehabilitácii, športových aktivitách alebo terapii senzorickej integrácie. Bloky predstavujú výborný
doplnok do mäkkých soft-play miestností. Sú potiahnuté syntetickou kožou príjemnou na dotyk.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojamotorika, vestibulárny systémObsah
balenia5 kusov s rôznou tvrdosťouRozmerykaždý blok:
50 x 20 x 15 cmMateriálpoťah: 100 % polychlorid

súprava

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Obsah balenia5 kusov s rôznou tvrdosťouRozmerykaždý
blok: 50 x 20 x 15 cmMateriálpoťah: 100 % polychlorid

124,17,-€

Položka č. 4:

TRAMPOLÍNA SOFT-TRAMP
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Minimum

Maximum

Presne
1

Funkcia
Mäkká trampolína naplnená vzduchom prinesie deťom mnoho bezpečnej zábavy. Trampolína nemá okraje ani hrany, a tak
nehrozí zranenie používateľa. Je zároveň veľmi pevná a robustná, má odolný prešívaný vonkajší plášť.Dodáva sa s
univerzálnou hadicou a špeciálnym ventilom pre ľahké nafukovanie. Trampolínu môžete tiež používať vo vode ako pohodlný
plávajúci ostrov aj ako odrazovú plochu na skákanie.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojamotorika, vestibulárny systém
Obsah baleniatrampolína, hadica
Rozmer 100 x 26 cm
Nosnosť100 kg

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmer 100 x 26 cm Nosnosť100 kg

282,50,-€/ks

Položka č. 5:

Minimum

Maximum

Presne
1

MÄKKÁ BALANČNÁ PODLOŽKA

Funkcia
Balančná podložka je ideálna na tréning reakcií, koordinácie a rovnováhy. Podložku môžete využiť na bežný tréning,
rehabilitačné cvičenie i pri fyzioterapii. Pri cvičení dochádza k posilňovaniu svalov chodidiel, kolenných a bedrových
svalov.Bezpečnosť podložky zaisťuje nešmykľavý povrch s textúrou na oboch stranách. Podložka je vyrobená zo špeciálnej
mäkkej peny, ktorá je mimoriadne odolná. Materiál podložky je odolný voči vode aj škvrnám.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojamotorika, vestibulárny systémRozmery50
x 40 x 6 cmMateriálpena

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmery50 x 40 x 6 cm

34,96,-€/ks

Položka č. 6:

Minimum

Maximum

Presne
3

BALANČNÝ TANIER

Funkcia
Robustný balančný tanier, ktorý pomáha rozvíjať vestibuálne vnímanie. Vďaka odnímateľnému krytu ho môžete využívať v
sede aj v stoji. Je vhodný do interiéru aj exteriéru.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojamotorika, vestibulárny
systémRozmerypriemer: 76 cm, výška: 14,5
cmMateriálplastHmotnosť3,5 kg Nosnosť60 kg

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmerypriemer: 76 cm, výška: 14,5
cmMateriálplastHmotnosť3,5 kg Nosnosť60 kg

107,50,-€/ks

Položka č. 7:

Minimum

Maximum

Presne
1

HOJDACIA DOSKA

Funkcia
Hojdacia doska je vhodná na stimuláciu vestibulárneho systému. Doska umožňuje balansovanie a hojdanie počas sedenia,
kľačania, státia alebo ležania. Drevený rám s nekĺzavým povrchom.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojamotorika, vestibulárny
systémRozmery170 x 62 x 12
cmMateriáldrevoNosnosť200 kg

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmery170 x 62 x 12 cmMateriáldrevoNosnosť200 kg

237,50,-€/ks

Položka č. 8:

BALANČNÉ ÚLE
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Minimum

Maximum

Presne
1

Funkcia
Kolekcia balančných prvkov v tvare včelích úľov pre všestranné aktivity na rozvoj motoriky, rovnováhy a zmyslového vnímania.
Súprava obsahuje 6 úľov z termoplastu v oranžovej a žltej farbe, a 3 vrecká pre vloženie vlastných hmatových materiálov. Úle
možno rôznymi spôsobmi naukladať na seba či vedľa seba a postaviť vždy nové balančné dráhy.Hmatové prvky na vrchnáčiku
a vo vnútri úľa poskytujú dodatočné taktilné podnety a zároveň zlepšujú stabilitu.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojamotorika, vestibulárny systémObsah
balenia3 oranžové úle, 3 žlté úle, 3
vreckáRozmerykaždý úľ: 49 x 26 x 11 cmMateriálúle:
termoplast, vrecká: 70 % bavlna, 30 % polyester

súprava

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmerykaždý úľ: 49 x 26 x 11 cm Materiálúle:
termoplast, vrecká: 70 % bavlna, 30 % polyester

229,17,-€/ks

Položka č. 9:

Minimum

Maximum

Presne
1

BALANČNÁ DOSKA - DRÁHA

Funkcia
Zostaňte v rovnováhe a veďte loptičku do cieľa. Pre úspech v hre potrebujete obratnosť, trpezlivosť a koncentráciu. Opatrne
prenášajte váhu, aby ste previedli loptičky po rovnej alebo kľukatej dráhe.Musíte dávať veľký pozor, aby sa loptička nevychýlila
z dráhy. Hra kombinuje výhody hojdacej dosky so zábavou guľôčkových dráh. Cvičenie na doske zlepšuje motorické
schopnosti, vestibulárne vnímanie a koordináciu. Brezové drevo je veľmi stabilné a umožňuje každodenné použitie v škôlkach
a školách, terapeutických centrách či zariadeniach sociálnych služieb.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojamotorika, vestibulárny systémObsah
baleniabalančná doska, 2 loptičkyRozmerydoska: 70 x
20 x 6 cm, priemer loptičky: 3 cmMateriálbrezové
drevoHmotnosť1,65 kgNosnosť100 kg

súprava

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmerydoska: 70 x 20 x 6 cm, priemer loptičky: 3
cmMateriálbrezové drevoHmotnosť1,65 kgNosnosť100
kg

45,79,-€/ks

Položka č. 10:

Minimum

Maximum

Presne
2

PENOVÁ STAVEBNICA - SÚPRAVA 10 KUSOV

Funkcia
Obrie penové kocky podnietia fantáziu v každom dieťati. Stavebnica umožní deťom slobodne realizovať svoje stavby bez rizika
zranenia. Penové stavebnice sú populárne a užitočné pre všetky deti, obzvlášť sa osvedčili u detí s poruchami správania či
prejavmi agresivity. Rozvíjajú nielen predstavivosť, ale aj hrubú motoriku.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojamotorikaObsah balenia10
kusovRozmerycelé balenie: 120 x 90 x 30 cmMateriál87
% polychlorid, 13 % polyester

súprava

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Obsah balenia10 kusovRozmerycelé balenie: 120 x 90 x
30 cmMateriál87 % polychlorid, 13 % polyester

332,50,-€/ks

Položka č. 11:

Minimum

Maximum

Presne
1

PENOVÁ STAVEBNICA - KOCKA

Funkcia
Súprava obrích penových kociek je ideálnym doplnkom do každej detskej herne či soft play miestnosti. Stavebnica od
nemeckého výrobcu Sport-thieme, ktorý sa dlhoročne venuje vývoju terapeutického a športového vybavenia, obsahuje 16
kociek a kvádrov v 5 veľkostiach.
Penové stavebnice posilňujú motorické zručnosti, predstavivosť a priestorové vnímanie detí. Umožňujú deťom slobodne
experimentovať a stavať rozličné konštrukcie bez rizika zranenia. Veľmi dobre sa osvedčili pri terapii u detí s poruchami
správania či prejavmi agresivity.Obsah balenia: 4 kocky s rozmermi 60 x 60 x 60 cm4 kocky s rozmermi 30 x 30 x 30 cm2
kvádre s rozmermi 120 x 30 x 30 cm4 kvádre s rozmermi 60 x 60 x 30 cm2 kvádre s rozmermi 60 x 30 x 30 cm
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Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojamotorikaObsah balenia16 kociek a
kvádrov rôznych veľkostíRozmerykocka poskladaná zo
všetkých dielov: 120 x 120 x 120 cmMateriálvýplň: pena,
vonkajší materiál: 100 % polychlorid

súprava

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Obsah balenia16 kociek a kvádrov rôznych
veľkostíRozmerykocka poskladaná zo všetkých dielov:
120 x 120 x 120 cmMateriálvýplň: pena, vonkajší
materiál: 100 % polychlorid

1099,-€/ks

Položka č. 12:

Minimum

Maximum

Presne
1

Schodíky

Funkcia
Mäkký stavebný prvok pre bezpečnú hru .
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojamotorikaRozmery90 x 60 cm, výška: 50
cmMateriálpoťah: syntetická koža (73 % polychlorid, 27
% polyester), výplň: penaĎalšie parametrehustota: 25
kg/m3, pevnosť: 5.0 kpa

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmery90 x 60 cm, výška: 50 cmĎalšie
parametrehustota: 25 kg/m3, pevnosť: 5.0 kpa

140,83,-€/ks

Položka č. 13:

Minimum

Maximum

Presne
1

VIBROAKUSTICKÁ PODLOŽKA

Funkcia
Vytvorte vo vašej multisenzorickej miestnosti pohodlný priestor na odpočinok a zároveň ponúknite klientom hĺbkovú
vibroakustickú stimuláciu. Silné reproduktory v podložke menia zvukové vstupy na vibrácie. Tento typ vibračnej a dotykovej
stimulácie má veľký význam najmä u klientov s ťažkým a viacnásobným postihnutím, zmyslovými poruchami či autizmom.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojapropriocepcia, sluchRozmery150 x 90 x
15 cmMateriálvinyl

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmery150 x 90 x 15 cmMateriálvinyl

490,83,-€/ks

Položka č. 14:

Minimum

Maximum

Presne
2

ZOSILŇOVAČ PRE VIBROAKUSTICKÉ POMÔCKY

Funkcia
Zosilňovač cielene pre využitie s vibroakustickými pomôckami. Zosilňovač môžete využívať ako doplnok existujúcich stereo
systémov, CD či DVD prehrávačov, alebo ako samostatný plne funkčný zvukový systém. Rôzne typy zariadení so
zosilňovačom ľahko spárujete pomocou bluetooth, USB či phono konektorov.Zosilňovač dovoľuje nastaviť úroveň hlasitosti
prehrávanej hudby a intenzitu vibrácií pripojenej pomôcky nezávisle od seba. Môžete mať napríklad hudbu pustenú veľmi
potichu a napriek tomu si užívať intenzívne vibrácie. K zosilňovaču viete zapojiť až dve vibroakustické pomôcky naraz.
Technické vlastnosti

Jednotka

Rozmery43 x 31 x 10 cm

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Oblasť rozvojapropriocepcia, sluchRozmery43 x 31 x 10
cm

415,83,-€/ks

Položka č. 15:

INTERAKTÍVNE OSVETLENIE

Funkcia
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Minimum

Maximum

Presne
1

Využite osvetlenie na dotvorenie príjemnej atmosféry, zacieľte pomocou neho vizuálnu pozornosť klientov alebo ich nechajte
relaxovať pri postupnej zmene farieb.Interaktívne osvetlenie funguje na rovnakom princípe ako Interaktívny svetelný zdroj.
Ponúka automatický cyklus zmeny farieb, ale aj zmenu farieb a svetelných módov pomocou pribaleného diaľkového ovládania
pre pedagóga/terapeuta alebo interaktívnych ovládačov pre klientov s mentálnym, telesným či viacnásobným postihnutím,
autizmom, demenciou či inou závažnou diagnózou.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojazrakRozmery15 x 5 x 6 cm

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmery15 x 5 x 6 cm

274,17,-€/ks

Položka č. 16:

Minimum

Maximum

Presne
1

INTERAKTÍVNY SVETELNÝ ZDROJ

Funkcia
Interaktívny zdroj pre nasvietenie optických vlákien, hviezdneho koberca a ďalších produktov. Svetelný zdroj ponúka
automatický cyklus zmeny farieb, ale aj zmenu farieb a svetelných módov pomocou pribaleného diaľkového ovládania pre
pedagóga/terapeuta alebo interaktívnych ovládačov pre klientov. Pribalené diaľkové ovládanie umožňuje terapeutovi navoliť
jednu zo 16 farieb, vybrať plynulú alebo skokovitú zmenu farieb, nastaviť vypínanie/zapínanie jednej farby, intenzitu danej
farby či prechod medzi odtieňmi jednej farby.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojazrakRozmery15 x 5 x 6 cm

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmery15 x 5 x 6 cm

290,83,-€/ks

Položka č. 17:

Minimum

Maximum

Presne
1

VIBROAKUSTICKÝ POLOHOVACÍ VAK - MALÝ

Funkcia
Sedacie vaky tvoria dôležitú súčasť polohovania a odpočinku nielen u detí so špeciálnymi potrebami. Ozvláštnite tieto
relaxačné okamžiky vibráciami hudby, ktoré prenáša výkonný reproduktor umiestnený vo vaku. Polystyrénové guľôčky
nepravidelného tvaru vo vnútri vaku pomáhajú zachovať jeho tvar.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojapropriocepcia, sluchRozmerypriemer: 75
cm, výška: 96 cm, výška sedenia: 22 cmMateriálnylon

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmerypriemer: 75 cm, výška: 96 cm, výška sedenia:
22 cmMateriálnylon

287,50,-€/ks

Položka č. 18:

Minimum

Maximum

Presne
2

HOJDACIE HNIEZDO

Funkcia
Používanie hojdačky pomáha zlepšovať držanie tela, svalový tonus a rovnovážne reakcie. Hojdačka umožňuje dynamické
hojdanie, jemné kolísanie, otáčanie a ďalšie pohyby, čím prináša deťom všestrannú vestibulárnu stimuláciu. Materiál hojdačky
jemne obopína telo dieťaťa a poskytuje mu pocit istoty a proprioceptívne podnety. Dieťa si pri sedení na hojdačke môže
jednoducho okolo seba zastrieť "záves" a ocitne sa vo vlastnom svete, čo ocenia najmä deti s autizmom, poruchou pozornosti
alebo poruchou senzorickej integrácie. Vo vnútri hojdačky sa nachádza vyberateľný mäkký vankúš pre zvýšenie pohodlia.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojamotorika, vestibulárny systémObsah
baleniahojdačka, rotačné zariadenie, lano, hák pre
zavesenieRozmerycelková výška: 150 cm; sedák: výška:
15-20 cm, šírka: 70 cm, objem: 65 litrovMateriálvonkajší
materiál: 100 % bio bavlna, výplň: 100 %
polyesterNosnosť80 kgĎalšie parametreminimálna
výška zavesenia: 200 cm

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

3

Rozmerycelková výška: 150 cm; sedák: výška: 15-20
cm, šírka: 70 cm, objem: 65 litrovMateriálvonkajší
materiál: 100 % bio bavlna, výplň: 100 %
polyesterNosnosť80 kgĎalšie parametreminimálna
výška zavesenia: 200 cm
Položka č. 19:

115,83,-€/ks

POLOHOVACIE HNIEZDO

Funkcia
Hniezdo pre odpočinok i polohovanie. Hniezdo je vyplnené polypropylénovými guľôčkami.
Technické vlastnosti

Jednotka

Materiálpoťah: Physiotex (100 % polyamid), výplň:
polypropylénové guľôčky

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Materiálpoťah: Physiotex (100 % polyamid), výplň:
polypropylénové guľôčky

290,83,-€/ks

Položka č. 20:

Minimum

Maximum

Presne
2

KOTÚČOVÝ LED PROJEKTOR

Funkcia
Projektor pre obrázkové kotúče vyvinutý špeciálne pre využitie v Snoezelen prostredí. Má svietivosť 1200 lumenov a dodáva
sa so zabudovaným rotátorom, ktorý dovoľuje vybrať zo štyroch rýchlostí otáčania kotúčika (0,5 otáčky za minútu, 1 otáčka za
minútu, 1,5 otáčky za minútu, 2 otáčky za minútu). Týmto spôsobom môžete prispôsobiť rýchlosť projekcie mentálnym
schopnostiam vašich klientov alebo vašim aktuálnym zámerom na danej Snoezelen hodine.
Pomalšie otáčanie kotúčika je vhodnejšie pre klientov s ťažším mentálnym postihnutím či demenciou, ale aj pri Snoezelen
jednotkách s relaxačným zámerom. Rýchlejšie otáčanie využijete pri dynamickejších, aktivizačných hodinách alebo pri práci s
klientmi bez mentálneho deficitu. Súčasťou projektora je zabudovaná konzola na postavenie či zavesenie.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojazrakRozmery25 x 15 x 9 cmHmotnosť3
kgĎalšie parametrešošovka: 85 mm

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmery25 x 15 x 9 cmHmotnosť3 kgĎalšie
parametrešošovka: 85 mm

415,83,-€/ks

Položka č. 21:

Minimum

Maximum

Presne
1

OBRÁZKOVÝ KOTÚČ

Funkcia
Obrázkové kotúče a tekuté kotúče sú neodmysliteľnou súčasťou pri práci v multisenzorických miestnostiach. Jednoduché
meniace sa farby alebo vzory vyžadujú nízku mieru koncentrácie a intelektových schopností. Jednotlivec môže v pokoji
relaxovať bez toho, aby musel predpokladať alebo dekódovať tvary alebo vzory objektov.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojazrakRozmerypriemer: 15 cm

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmerypriemer: 15 cm

49,96,-€/ks

Položka č. 22:

Minimum

Maximum

Presne
2

VEĽKÝ GUĽÔČKOVÝ BAZÉN S GUĽÔČKAMI

Funkcia
Guľôčkový bazén, ktorý spĺňa najvyššie nároky kvality a odolnosti. Guľôčkové bazény predstavujú neodmysliteľnú súčasť Soft
Play miestností. Sú tiež obľúbeným prvkom v materských školách či centrách pre deti.
Technické vlastnosti

Jednotka

Oblasť rozvojamotorika, propriocepciaObsah
baleniabazén, 5000 guľôčok s priemerom 6 cm,
protišmyková podložkaRozmeryvonkajšie: 225 x 225 x
50 cm, hrúbka steny: 25 cm

súprava
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Minimum

Maximum

Presne
1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Obsah baleniabazén, 5000 guľôčok s priemerom 6 cm,
protišmyková podložkaRozmeryvonkajšie: 225 x 225 x
50 cm, hrúbka steny: 25 cm

1457,50,-€/ks

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

SENZORICKÉ POMôCKY.pdf

SENZORICKÉ POMôCKY.pdf

SENZORICKÉ POMôCKY.docx

SENZORICKÉ POMôCKY.docx

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Dunajská Streda

Obec:

Okoč

Ulica:

Gorkého 4/90

Čas / lehota plnenia zmluvy:
07.12.2021 08:14:00 - 14.12.2021 08:14:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

balík

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 263,04 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 915,65 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123681

V Bratislave, dňa 06.12.2021 12:38:02
Objednávateľ:
Spojená škola
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
3lobit, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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