Kúpna zmluva č. Z201615483_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Mesto Rajec

Sídlo:

Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec, Slovenská republika

IČO:

00321575

DIČ:

2020637102

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

1.2

0917518111

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Kvant spol. s.r.o.

Sídlo:
IČO:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina , 84248 Bratislava, Slovenská
republika
31398294

DIČ:

2020330565

IČ DPH:

SK2020330565

Číslo účtu:

SK6575000000004013528494

Tel:

+421905412932

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Didaktické pomôcky do materskej školy MŠM 2Q

Kľúčové slová:

glóbus, magnetky, telesá

CPV:

37000000-8 - Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké
práce a príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• didaktická

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. Model slnečnej sústavy

ks

2

2. Glóbus politický - svietiaci

ks

2

3. Magnety - slnečná sústava

ks

2

4. Telesá a ich povrch

ks

4

5. Farebné magnetické podkovy

ks

4

6. Magnetická sada

ks

2

7. Magnetické pole

ks

2
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Minimum

Maximum

Presne

8. Modelovacie podložky - menšie

ks

48

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

1. Model predstavuje Slnko a 9 planét v pohybe na modrom podstavci.
Že Pluto už nie je planétou? Práve týmto modelom môžete deťom
vysvetliť, ako a prečo sa tejto trpasličej planéte odňal status planéty
slnečnej sústavy. Hviezda Slnko je podsvietené. Model funguje na
základe batérií, ktoré však nie sú súčasťou balenia. Zvukové efekty sú v
anglickom jazyku.
2.Glóbus zobrazuje farebne odlíšené krajiny sveta. Má grafické a
farebné prevedenie. Podstavec a poludník je z plastu. Glóbus má
elektrické podsvietenie, pričom žiarovku je možné vymeniť. Dostupný v
dvoch jazykových verziách. Priemer: 25 cm. Výška so stojanom: 38 cm.
3. Slúžiace na oboznamovanie sa so slnečnou sústavou - poznávanie a
pomenúvanie planét, manipulácia.
4. Plastové, priestorové, geometrické tvary. Sada 10 kusov.

Požadujeme vhodné batérie ako súčasť balenia.

Verzia: slovenská. Priemer: 25 cm. Výška so stojanom: 38
cm.

12 dielov, priemer (Slnko) 25 cm
Výška 10,5 cm

5. Slúži na oboznamovanie sa s magnetom, manipuláciu s kovovými
Balenie 6 kusov, výška 12,5 cm
predmetmi.
6. Farebná zbierka rozličných magnetizujúcich predmetov na nové
objavy. Obsahuje: 1 obrovský magnet v tvare podkovy, 4 magnetické
prúty, 14 malých magnetických gulí, 40 krúžkov s magnetickou obručou,
1 malý magnet v tvare podkovy.
7. Náučná pomôcka, ktorá dokazuje prítomnosť magnetického poľa.
Rozmery: výška valca - 10 cm, dĺžka magnetu - 7 cm.
Deti si samé môžu vyskúšať jeho efekt. V plastovom priehľadnom valci
sa nachádzajú železné piliny, ktoré sú magnetickou silou priťahované k
tyčovému magnetu.
8. Pevné, plastové podložky - chráni stôl a je vhodná pre modelovanie, Požadujeme menšiu veľkosť: 20x30 cm
maľovanie a iné výtvarné práce. V ponuke dve veľkosti: väčšia 30x40
cm, menšia: 20x30 cm.
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Žilina

Obec:

Rajec

Ulica a číslo:

Námestie SNP 2/2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
4.7.2016 13:00:00 - 6.7.2016 10:54:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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Jednotka:

celá objednávka

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 640,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 768,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.6.2016 12:44:00
Objednávateľ:
Mesto Rajec
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Kvant spol. s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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