
Kupna zmluva e.2.201531383 Z
Uzatvoren6 v zmysle $409 a nasl. Obchodn6ho z6konnlka

L Zmlwn6 strany

1.1 Objedn6vatel:

Obchodn6 meno: Z6kladn6 Skola

Sidlo: Sadov6 620, 90501 Senica, Slovensk6 republika

teo: 31827705

Dle : 2021077696

IE DPH:

eislo ridtu:

Tel: 0346512910

1.2 Dod6vatef:

Obchodn6 meno: PESMENPOL, spol. s r.o.

Sidlo: Zelezni6iarska 16/3815 , 08001 Pre5ov, Slovensk6 republika

rco: 36507881

Dle : 2022036137

te opn: sK2022036137

eislo rldtu: SK03 1111 0000 0066 2600 7009

Tel: 0517721083

ll. Predmetzmluvy

2.1 VSeobecn5 Specifik6cia predmetu Zmluvy:

N6zov: Sportov6 tovar pre vybavenie telocvidne

Kt{rdov6 slov6: SPortovf tovar

CpV: 37400000-2 - Sportovf tovar a vfbava; 60000000-8 - Dopravn6 sluZby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; SluZba

Kateg6ria sluZieb: 2. SluZby pozemnej dopravy, vr6tane sluZieb pancierovfch automobilov a kuri6rskych sluZieb okrem
prepravy poStovfch z6sielok

i)

-,2.2 Funkdn6 Specifik6cia predmetu Zmluvy:

. tovar urdenjr na reakreadnf Sport - vyudovanie telesnej vfchovy na z6kladnej Skole

2.3 Technick6 Specifik6cia predmetu Zmluvy:

'tCdn -':..1 M{$$qq M,,q!Sl itm PfuCrre:,,.

Doskodisko pre skok do vfSky -rozmer 200x300x50 cm obal doskodiska

Sitf so silnfmi uchytmi pre jednoduch6 pren65anie, z hornej strany
potiahnubj' PVC, Speci6lne prevzduSnenie po bokoch umoZiuje
cirkul6ciu'vzduchu podas cvidenia, s platformou pre vonkaj5ie pouZitie'

vfpli kvalitna polyuret6nov6 pena

(s

@6m potiahnutfm PVC materi6lom aso
spevnenf mi rohmi. Spodn6 dast' z proti5mykov6ho materi6lu. Vf plti-
pruZnf polyureten, hustota 

.l 
00kg/m3. Rozmer: 200x100x4cm

ks 6

GymnatickA trampolina rozmer 1 10x1 1 0 cm, rozmer odraziska 70x70

cm, kovov6 kon5trukcia s nastavitefnou vfSkou, odrazisko vyplnen6
pruZinovlm lanom priemeru 10 mm, lano zakryt6 ochrannfm krytom'

ks
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Gymnastickf mostik rozmery Sirka 60 cm, dlZka 120 cm, vyrobenf z
kvalitne tvarovanej preglejky pokryty kobercom a vystuZenim, vybavenf
pruZinami. Vhodnf aj na srifaZe.

(s

Florbalov6 hokejka kompozitn6, dlZka 95 cm, urien6 pre rekreadn6
pouZivanie, wrdost' 28, vhodn6 pre juniorov

(s 20

Florbalovd loptidka s povrchom z hadej koZe, farba biela, s
dynamickf mi a aerodynamickfcmi vlastnostami

(s 50

Futbalov5 lopta vhodn6 na holovf futbal a futsal, mekki materi6l
chr6niaci steny Sportouj'ch h6l pred po5kodenfm, velkost 5, duSa
butylov6

KS l0

Siet na futbalovu br5nku rozmer 400x200 cm, hribka 4mm, oko 10 cm,
farba zelen6

ks 2

Bezuzlov6 siet' rozmer 100x400 cm, pouZitie: ochrann6 siet' na
multifunkdn6 ihrisko a br6nky - 4 mm hrribka, oko 10 cm, farba zelen6

ks 2

Bezuzlovl sie{ rozmer 200x700 cm, pouZitie: ochrann6 siet na
multifunkin6 ihrisko a br6nky - 4 mm hrribka, oko 10 cm, farba zelen6

ks 4

Siet' na florbalov0 br6nku rozmer: Sirka 1,6 m vf5ka 1,15 m, hibka siete
hore 0,4 m, hlbka siete dole 0,65 m, hr0bka sieta 3 mm uzlov6, velkost'
oka 4,5 cm, materi6l UV stabilizovanf polypropylen

ks 2

H6dzan6rska lopta vetkost' i. 1, priemer 50-52 cm, povrch zo syntetickej
koZe, Sit6, urdend na tr6ning a niZSie s0{aZe

ks 't0

Tednl*6vlasutosfi Hodne#

Gymnastick6 trampolina Trampolina ide nastavit' do sklonu, ale aj vodorovne na
beZn6 sk6kanie. Ochrannf kryt s vfpliou z PE

Florbalov6 hokejka Iav6 10 ks, prav6 10 ks, materi5l CARBON

Doskodisko pre skok do vfSky prevzdu5nenie po bokoch, s platformou pre vonkaj5ie
pouZitie, vfpli plyuretSnov6 pena velmi pruZn6

Dosko6isko pre skok do vf5ky prevzdu5nenie po bokoch, s platformou pre vonkajiie
pouZitie, vfpli plyuret6nov6 pena velmi pruZn6

2.4 Osobitn6 poZiadavky na plnenie:

N€zuv

Vr6tane dopravy na miesto plnenia

N6zov {n.1g*au.

2.5 Prilohy opisn6ho formu16ra Zmluvy:

Popis !I{EVrfbonr

B16nka Br5nka.JPG

Doskodisko Doskodisko.jpg

Trampolina Irampolina.png

lll. Zmluvn6 podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

St6t:

Kraj:

Okres:

Obec:

Ulica a dislo:

Slovensk6 republika

Trnavskf

Senica

Senica

Sadov6 620

3.2 eas / lehota plnenia Zmluvy:
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I 12.11.2015 8:00:00 - 13.11.2015 13:00:00 

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: 
Množstvo: 

ks 
1,0000 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 730,00 EUR 

4.2 Sadzba DPH: 20,00 

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 276,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 dopÍňať 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpeWerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 27.10.2015 11:38:01 

Objednávateľ: 
Základná škola 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej. astupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 

Dodávateľ: 
PESMENPOL, spol. s r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska 
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