
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201620307_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:

SK73 1111 0000 0066 1504 6010

SK2020177511

2020177511

36313548

Hurbanova 42, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Schier Technik Slovakia s.r.o.

032 6400 653

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

48323000-8 - Softvérový balík pre výrobu pomocou počítača (CAM); 48321000-4 - Softvérový balík
na navrhovanie pomocou počítača (CAD); 80511000-9 - Školenie pracovníkov; 60000000-8 -
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

grafický 3D systém, simulácia, CNC programovanie, školenie

Názov: CAM softvér + školenie SolidWorks/SolidCAM

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

strojárenský 3D CAD systém, CNC softvér, školská licencia,  integrovaný CAM systém v prostredí CAD systému
SolidWorks

•

simulácia a kontrola obrábania pre generovanie CNC programu, školská licencia•

školenie pre pedagogických zamestnancov•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

10ksKúpa softvéru SolidCAM - 10 školských licencií

2deňškolenie SolidWorks

1deňškolenie  SolidCAM

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti
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zásuvný model, definovanie obrábacích operácií,
simulácia, kontrola, generovanie CNC programu, frézovanie
2D-2,5D,   4-5osé obrábanie, Sústruženie, 2D 3D
iMachining, HSM hrubovanie a dokonč

Softvér SolidCAM

pre max 8 osôb, 2 dniškolenie SolidWorks

pre max 8 osôb, 1 dniškolenie  SolidCAM

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane zaškolenia max. 8 osôb v rozsahu 2+1 deň

Prijímateľ požaduje od úspešného uchádzača aby bol autorizovany predajca SOLIDWORKS a SOLIDCAM a mal certifikované
centrum školenia a technickej podpory a bol vlastníkom certifikátov prípadne ekvivalentov daných certifikátov

Prijímateľ požaduje predloženie uvedených dokumentov a certifikátov do 5 dní od uzatvorenia zmluvy

UpresnenieNázov

08:00-15:00Doprava v pracovné dni

SOLIDWORKS a SOLIDCAM -2+1  deňŠkolenie

Certified SolidWorks Instructor , Certified SolidWorks Support Technician , Certified SolidWorks ProPožadovaný certifikát CTSP
level:

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

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

22.8.2016 11:03:00 - 26.8.2016 11:03:00

Jednotka: ks/dni

Požadované množstvo: 13,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 481,00 EUR4.1
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Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 777,20 EUR4.3

Dodávateľ:
Schier Technik Slovakia 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 15.8.2016 11:38:00

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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