
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201619952_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra

Novozámocká 220, 94905 Nitra, Slovenská republika

42114985

2022445799

SK9581800000007000305332

0911345213

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK9275000000004018970484

SK2023908898

2023908898

47479256

Kosodrevinová 2, 82107 Bratislava, Slovenská republika

HELAGO-SK, s. r. o.

+421905273740, +421255565291

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

42662000-4 - Zváracie zariadenia; 34150000-3 - Simulátory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu); 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia

CPV:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

simulátor, zváranie, softvér, učebná pomôcka

Názov: Zvárací simulátor guideWELD VR

Kľúčové slová:

II. Predmet zmluvy

Tovar; SlužbaDruh/y:

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

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Zváranie simulátorom guideWELD ™ VR. Umožnenie užívateľovi ovládať základné zručnosti prizváraní a výučbu správnej
techniky v bezpečnom virtuálnom prostredí.

•

Umožnenie užívateľovi ovládať základné zručnosti pri zváraní a výučbu správnej techniky v bezpečnom virtuálnom
prostredí.

•

Virtuálne hodnotenia zvarov.•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

1sadaPracovná stanica virtual guide WELD VR s pripojenou GMAW (MIG)
zváracou simulačnou pištolou

1sada3 spoje (T, priečny, prekrytý)

1sadaZváracie rukavice

1ksUSB kábel k pracovnej stanici

1ksNapájací zdroj pre pracovnú stanicu
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1ksUčebný plán

1ksSoftvér VR

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

virtuálny zvárací simulátor guide WELD VR pracovaná
stanica s pripojenou GMAW (MIG) zváracou simulačnou
pištoľou

Pracovná stanica virtual guide WELD VR s pripojenou GMAW (MIG)
zváracou simulačnou pištolou

3 druhy spojení materiálov na skúšanie rôznych metód
zvárania

3 spoje (T, priečny, prekrytý)

Bezpečnostné a ochranné rukaviceZváracie rukavice

Napájací kábel pre komunikáciu so zariadenímUSB kábel k pracovnej stanici

Napájací zdroj pre pracovnú stanicu, 230 V AC / 12 V DC
1,3 A; 2,5 mm

Napájací zdroj pre pracovnú stanicu

Učebný plán je založený na štandardných predpisoch
potrebný pre zváranie rôznymi metódami zvárania

Učebný plán

3D softvér slúži pre spoluprácu so zváracím simulátorom
Guide WELD VR

Softvér VR

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Požadujeme uvádzať na faktúre jednotkové ceny za tovar vrátane DPH

UpresnenieNázov

08:00-15:00Doprava

08:00-15:00Inštalácia cez pracovné dni

08:00-15:00Zaškolenie cez pracovné dni

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

NitrianskyKraj:

NitraOkres:

NitraObec:

Novozámocká 220Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

25.8.2016 12:52:00 - 26.8.2016 12:52:00

Jednotka: sada

Požadované množstvo: 7,0000
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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.

3.4

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 837,50 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 805,00 EUR4.3

Dodávateľ:
HELAGO-SK, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 12.8.2016 13:22:00

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/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

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.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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