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KÚPNA ZMLUVA Č•.f.../2021

uzatvorená podta § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

(ďalej len "Zmluva")

Kupujúci:
Zmluvné strany

Stredná odborná škola technická Galanta - Maszaki Szakkôzépiskola
Galanta
Esterházyovcov 710/12,92434 Galanta
Ing. Beáta Kissová, riaditelka
OO 158 984
2021009265
N/A
Štátna pokladnica
SK 46 8180 0000 0070 00S2 0972

+ 421 903 481117
riaditel.sostechgalanta@gmail.com
https:!lsostechga,edupage.org!

Sídlo:
Zastúpený:
ičo.
OIC:
ICDPH:
Bankové spojenie:
Císlo účtu.:
Tel.:
E-mail:
Internetová stránka:

(ďalej v zmluve len "Kupujúci" v príslušnom gramatickom tvare)
a

Predávajúci:
Zapísaný/registrovaný:
Štatutárny zástupca:
Adresa sídla obce:
ičo.
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Krajina:
Internetová adresa:
Telefonický kontakt:
Email:

PETERSON TECHNIK, s.r.o,
Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13918/N

Ing. Daniel Škarbala - konateľ spoločnosti
Jesenského 2, 949 01 Nitra
36553034
2021729567
SK2021729567
VÚB, a.s.
SK50 0200 0000 0026 6050 4959
Slovensko
www.peterson-technilcsk
+421905 554 040
info@peterson-technik.sk

(ďalej v zmluve len "predávajúci" v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávanie - zadávanie zákazky podla
§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), ktorej úspešným uchádzačom sa stal Predávajúci.
Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky vyhlásenej
verejným obstarávaterom/osobou podla 7 ods.l pím. dl zákona o verejnom obstarávaní a ponuka
predávajúceho ako úspešného uchádzača.
Kupujúci a predávajúci (ďalej v zmluve aj len "zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare) v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
najmä v súlade s ustanoveniami § 409, uzatvárajú túto kúpnu zmluvu.



Článok l.
Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je dodávka tovaru, ktorým je vzdelávacie vybavenie: Náradie, špecifikovaný v
Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorým je vlastný návrh plnenia predmetu zákazky a v cene uvedenej podla
Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, ktorým je nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky. Uvedené
prflohy Č. l a 2 tvoria neoddeliternú súčasťtejto Zmluvy.

1.2 Predávajúci sa touto Zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet Zmluvy špecifikovanýv prílohách Č.
l a 2. tejto Zmluvy v plnom rozsahu,bez závad, funkčný a nainštalovaný na dohodnutom mieste plnenia
a odovzdať mu ho na základeprotokolu o odovzdaní a inštalácii predmetu Zmluvy a zaškoleníobsluhy s
podpismi zaškolených pracovníkov na celý predmet Zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje ním objednaný
predmet Zmluvy v množstve, druhu a cene podľa príloh Č. 1 a 2 tejto Zmluvy prevziať a zaplatiť zaň
dohodnutú kúpnu cenu.

1.3 Súčasťou komplexnej dodávky predmetu Zmluvy vrátane dopravy, inštalácie, montáže, zapojenia,
otestovania funkčnosti všetkýchstrojov bude aj:

• záručný list s min. záručnoudobou 24 kalendárnychmesiacov
• platné certifikáty (vyhlásenieo zhode k tovarom)

protokoly o odovzdaní predmetu Zmluvya zaškolení obsluhy s podpismi
zaškolených pracovníkov

• manuál v slovenskomalebo českom jazyku
• prospekt s popisom technických parametrov v slovenskom, resp. českomjazyku ( neoverený

preklad)
• záručný servis24 kat. mesiacov

Článok II.
Kúpna cena a platobné podmienky

2.1 Kúpna cena predmetu Zmluvy špecifikovaná v Prílohe Č. 2 tejto Zmluvy, je stanovená na základe
výsledku verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z.
o cenáchv znení neskorších predpisov.

2.2 Cena za dodávku predmetu Zmluvy je
46643,50 EUR bez DPH, slovom: štyridsaťšesťtisícšesťstoštyridsaťtri euro a päťdesiat centov
Som platcom DPH
DPH v EUR: 9 328,70 EUR, slovom: deväťtisíctristodvadsaťosemeuro a sedemdesiat centov
Cena za dodávku predmetu Zmluvy predstavuje SS 972,20 EUR s DPH,
slovom: päťdesiatpäťtisícdeväťstosedemdesiatdva euro a dvadsať centov.

2.3 V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho vrátane nákladov na dopravu spojené
s dodaním predmetu Zmluvy do miesta dodania, otestovania a odovzdania do plnohodnotnej
funkčnosti.

2.4 Dohodnutú cenu je možné meniť len na základepísomného dodatku k Zmluve, odsúhlasenéhooboma
Zmluvnými stranami, a to len v prípade legislatívnych zmien v oblasti daňových, colných, prípadne iných
právnych predpisov, ovplyvňujúcich tvorbu ceny na základe zvýšenia, resp. zníženia ekonomicky
oprávnených nákladov a ich náležitého dokladovaniaa preukázania.

2.5 Dohodnutú kúpnu cenu za dodaný predmet Zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na
základe riadne vystavenej faktúry, a to do 90 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Predávajúcije
oprávnený vystaviť faktúru za celý predmet tejto Zmluvy len po riadnom protokolárnom odovzdaní,
otestovaní funkčnosti a odovzdaní do plnohodnotnej prevádzky celého predmetu tejto Zmluvy
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vrátane zaškolenia pracovníkov. Predávajúci nie je oprávnený nárokovať si na zaplatenie žiadnych
preddavkov ani iných záloh pred riadnym odovzdaním predmetu tejto Zmluvy.

2.6 Faktúramusí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona Č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V pdpade, že doručená faktúra nebude obsahovať
všetky náležitosti daňového dokladu, kupujúci je oprávnenývrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu
alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom
doručení kupujúcemu. Za zaplatenie sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov bezhotovostným
platobným stykom na účet Kupujúceho.

2.7 Faktúra musí obsahovať okrem iného aj údaje: názov projekte: Kvalitné odborné vzdelávanie pre
potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante a ITMS kód projektu 302020M578.
Súčasťou faktúry musí byť dodací list, potvrdený čitaterným podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho a
otlačkom pečiatky Kupujúceho.

Článok III.
Miesto plnenia a dodacie podmienky

3.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy je: Stredná odborná škola technická Galanta - Muszaki
Szakkôzépiskola Esterházyovcov 710/12, 924 34 Galanta.

3.2 Termín plnenia predmetu Zmluvy na dodávku požadovanéhotovaru, ktorým je vzdelávacievybavenie
Náradie, podra rozpisu v Príílohe č.t a 2 tejto Zmluvyje: do 3 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti
tejto Zmluvy v súlade s bodom 9.6 článku IX.

3.3 Predávajúci je povinný v prípade omeškania s dodaním predmetu Zmluvy z dôvodov mimoriadnych
udalostí požiadať kupujúceho o predlženie termínu dodania predmetu Zmluvy s uvedením dôvodov,
ktoré bránili predávajúcemu dodať predmet Zmluvy riadne a včas. V takomto prípade Kupujúci schváli
predávajúcemu dodatočnú primeranú lehotu na dodanie predmetu Zmluvy, ak to povaha veci a
okolností skutočne vyžadujú, inak je oprávnený trvať na dodaní predmetu Zmluvy v pôvodne dohodnutej
lehote. Ak nebude predmet Zmluvy zo strany predávajúceho dodaný v lehote dohodnutej v tejto
Zmluve, resp. ani v dodatočnej lehote schválenej kupujúcim, prípadne v riadne dohodnutej lehote. ak
kupujúci neschváli predávajúcemu dodatočnú lehotu na dodanie predmetu Zmluvy a možno od
predávajúceho spravodlivo požadovať, aby dodal predmet Zmluvy v riadne dohodnutom termíne, je
kupujúci oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a žiadať si od predávajúceho zaplatiť náhradu škody, ktorá
mu tým vznikla.

Článok IV.
Vlastnícke práva k predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody

4.1 Vlastnícke právo k celému predmetu Zmluvy nadobudne Kupujúci zaplatením dohodnutej kúpnej ceny
podľa faktúry vystavenej Predávajúcim na celý predmet Zmluvy.

4.2 Nebezpečenstvo škody na predmete Zmluvy prechádza na Kupujúceho v čase prevzatia predmetu
Zmluvy na základe riadneho protokolu o odovzdanía zaškolení pracovníkov.

Článok V.
Reklamácia a zodpovednosť za vady

5.1 Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu predmet Zmluvy v množstve a akosti podta podmienok tejto
Zmluvy a výsledkov verejného obstarávania. V prípade, že sa tak nestane, má predmet Zmluvy vady.
Vady dodávky je Kupujúci povinný písomne reklamovať u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich
zistení. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie je nutné uplatniť reklamáciu písomne poštovou
prepravou, faxom, resp. e-mailom najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady predmetu
Zmluvy.
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5.2 Pri preberaní predmetu Zmluvy je Kupujúci povinný prezrieť tovar čo do množstva a kvality v súlade
s dodacími podmienkami. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania
ceny, akosti, štruktúry tovaru.

5.3 Nebezpečenstvo škôd na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia predmetu Zmluvy.
V prípade, ak Predávajúci považuje reklamáciu Kupujúceho uplatnenú v riadnom termíne za
neoprávnenú, prizve Kupujúci nezávislý kontrolný orgán kvality predmetu Zmluvy, ktorý spracuje
posudok na posúdenie jeho vád. Náklady spojené so spracovaním posudku hradí strana, ktorá spor
prehrala. Forma a spôsob úhrady škody je vecou dohody oboch zmluvných strán.

5.4 V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na odstránenie vady predmetu Zmluvy
Predávajúcim, a to v lehote do 3 pracovných dní odo dňa, kedy bolo Predávajúcemu preukázateľne
oznámené, že ním dodaný predmet Zmluvy má vady a to v čo najkratšom technicky možnom čase,
najneskôr však do 7 pracovných dní, resp. na nové bezvadné plnenie alebo vrátenie kúpnej ceny, ak ide
o vady, ktoré dodaný predmet Zmluvyrobia neupotrebiterným.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať
a Predávajúci povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
Kontaktná osobavo veciach technických: Katarína Vermešová
Email: servis@peterson-technik.sk
Telefón: + 421908 554 054

5.6 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim neodbornou manipuláciou s predmetom Zmluvy.
Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na vady na celý predmet Zmluvy s dobou minimálne 24
mesiacov, pokiaľ nebude v individuálnych prípadoch dohodnuté s Kupujúcim inak. Počas 24 mesačnej
záruky vykoná Predávajúci min. jednu preventívnu prehliadku predmetu Zmluvy a/alebo vykoná ich v
súlade s podmienkami stanovenými výrobcom.

5.7 V prípade vzniku- zistenia závady, ktorá robí predmet Zmluvy neupotrebiterným alebo funkčne len
čiastočne upotreblteľným, plynutie záručnejdoby sa preruší až do jej úplného odstránenia, ktoré bude
písomne potvrdené Kupujúcim. V prípade, ak bude tovar v záručnejdobe mimo prevádzkypo dobu viac
ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti Predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej
servisnej organizácie odstrániť poruchu, Kupujúci bude mať právo penalizovať Predávajúceho pokutou
vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň neprevádzkovania či nefunkčnosti tovaru počnúc 30
dňom mimo prevádzku. To neplatí v prípade, ak Predávajúci poskytne po dobu opravy Kupujúcemu
náhradný tovar.

ČlánokVI.
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty

6.1 V prípade nedodržania termínu dodania celého predmetu Zmluvy do miesta plnenia vrátane jeho
inštalácie, zaškolenia pracovníkov a riadneho odovzdania, má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej
pokuty voči Predávajúcemuvo výške 0,01% zo zmluvnejceny predmetu Zmluvy za každýdeň omeškania.
Tým nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.

6.2 V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením zmluvne dohodnutej kúpnej ceny, má Predávajúci právo
na uplatnenie úroku z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka v platnom
znení.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a porušenie zmluvy

7.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany
Predávajúceho.

7.2 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany Predávajúceho sa považujeskutočnosť, ak Predávajúci:
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al požadovaný predmet Zmluvy dodal v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve,
bjneodstránitvadu/y opakovane napriek písomnej reklamácii Kupujúcehov primeranej dodatočnej

lehote na odstránenie vád,
cl a/alebo neodstránil vadu/y vôbec,
b) bez predchádzajúceho súhlasuKupujúcehopreviedol všetky alebo niektoré práva alebo

záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby.

ČlánokVIII.
Osobitné dojednania vyplývajúce z povahy zdroja financovania z fondov Európskehospoločenstva

8.1 Predávajúci a Kupujúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiacehos dodávkou predmetu Zmluvy
a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávať kontrolu
a to kedykorvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutf nenávratného finančného
príspevku (ďalej len "NFP") a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle
príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákonač. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonač.
S02/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisova príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane
Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včasvšetku
potrebnú súčinnosť. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly
neprináleží Predávajúcemu žiadna odplata, náhradaani iné plnenie.

8.2 Predávajúci je povinný predovšetkým oznámiť nákladovúštruktúru plnenia predmetu Zmluvy na základe
požiadavky Kupujúceho alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať
podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov
pre výkon kontroly podľa tohto bodu Zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojenýchs
preukazovaním realizácie dodávky predmetu Zmluvyje oprávnený požadovať tieto podklady aj Kupujúci.

8.3 Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany
Predávajúceho sa bude považovať za závažné porušenie tejto Zmluvy. V prípade vzniku škody v
dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovanýchpodkladov zo strany
Predávajúceho, je povinný Predávajúci túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa
ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväznýchpredpisoch projektov zo štrukturálnych fondov
EÚ v programovom období 2014-2020.

Článok IX.
Záverečnéustanovenia

9.1 Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými dodatkami
k Zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami. Zmenu tejto Zmluvy je možné urobiť iba v súladeso
zákonom Č. 343/2015o verejnom obstarávaní v platnom znení.

9.2 Vzájomné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisova ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.

9.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Predávajúci obdrží dva
rovnopisy a Kupujúci obdrží štyri rovnopisy.

9.4 Táto Zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliternú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej
podpisu oboma zmluvnými stranami, ktorá má odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy.

9.5 Podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy je doručenie správy z finančnej a administratívnej
kontroly o schválení postupu verejného obstarávania na predmet zákazkyv rámci projektu s názvom:

5



-
Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante" a ITMS
kód projektu 302020MS78.

9.6 Po splnení odkladacej podmienky nadobudne táto Zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni
doručenia správy z kontroly vykonanej riadiacim orgánom, ( ďalej len RO l, v ktorej závere RO pripúšťa
výdavky do financovania projektu. V prípade schválenia zákazky RO ako Poskytovater NFP, je Prijímater
ako Kupujúci podľa tejto Zmluvy povinný informovať Predávajúcehonasledujúci pracovný deň odo dňa
prevzatia správy o dátume účinnosti Zmluvy a reálne plnenie Zmluvy môže nastať až zaslaním záväznej
objednávky.

9.7 V prípade doručenia správy z finančnej kontroly o neschválení postupu verejného obstarávania na
predmet zákazky pre projekt s názvom: Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového
priemyslu a strojárstva v Galante a ITMS kód projektu 302020MS78, kupujúci nebude realizovať
predmet zákazky a vyhradzuje si právo od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť.

Miesto a dátum podpisu: ..~q~~ :!ť.:.ťI.... .:!!'.t..1 Miesto a dátum podpisu: V Nitre, 29.11.2021

Ing. Beáta Kissová
riaditeľka

Ing. Daniel Skarbala - konateľ spoločnosti

Prfloha č.l: vlastný návrh predmetu Zmluvy v súlade s opisom predmetu zákazky podložený prospektovým
materiálom alebo technickým listom alebo certifikátom

Prlloha Č. 2: návrh na plnenie kritéria podľa prílohy č.2A a štr. rozpočet podľa prílohy 2B

Príloha Č. 3: original dokladu alebo overená kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar
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Príloha č.l

"

Vlastný návrh predmetu zmluvy

Názov predmetu zákazky: Náradie

Názov projektu: Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante

Kód projektu: 302020MS78

CPV kód: 43830000-0

Slovník VO: Mechanické náradie

Stručný opis: Predmetom zákazky je obstaranie náradia do dielní. Jedná sa o súbor náradia v počte 78 ks,
zaradených do šiestich kategórií nasledovne:

a) Analyzátor výfukových plynov s príslušenstvom pre diagnostiku a opravy motorových vozidiel
b) Vybavenie dielne pre pneuservis
c) Dvojstfpový zdvihák s príslušenstvom pre diagnostiku a opravy elektrických častí motorových vozidiel
d) Dielenský vozík s príslušenstvom na montáž, demontáž motorových častí vozidiel
e) Dielenský vozík s príslušenstvom pre diagnostiku a opravy motorových vozidiel
f) Sady náradia pre zámočnícke dielne

Dodávka predmetu zákazky sa požaduje vrátane dopravy, otestovania funkčnosti, zaškolenia a uvedenia do
plnohodnotnej prevádzky v zmysle nasledovných minimálnych technických špecifikácií predmetu zákazky.

Minimálna požadovaná uroveň technickej špecifikácie:

Doplniť: áno/nie
Pofadované údaje a parametre výrobku Pofiadavka alebo uviesť

údaj

ks/sada áno

A. Analvzátor výfukových plvnov s prlsluJenstvom pre diagnostiku a opravy motorových vozldlel-l súbor, ktorý obsahuje
nasledovné polofky: _.

l Analyzátor výfukových plvnov - Bosdl - BEA950 $2 - 0684123352 1 áno Áno

2 Gola sada - sada v kufríku, rozmer 1/2 + 1/4 - KS917.0n9 1 áno Áno

3 Sada krúčov OP . Očko, ploché, rozmer od 6- 32 - KSS17.0043 1 áno Áno

4 Odsávacl systém na vozíku - výškovo nastaviteľný, pohyblivý s príslušnou hadicou 12 m,
1 áno Ánokoncovkou- SPI03.03L.Ol

5 Momentový krúč - s nastaviterným rozsahom, rozmer od SO - 320 Nm - 1(5516.1572 1 áno Áno

G Sada multiprofilových hlavíc - rozmer od 10 - 32 mm - SW STAlil
1 áno ÁnoOS6S0L 

7 Indukčný ohrev- KMDHI·15 1 áno Áno

8 Osciloskop- diagnostický modul pre analýzu motorových vozidiel s 4 kanálovým
1 áno Ánocsciloskopom - Bosch FSA 500 - 0684010512

9 Sada skrutkovačov - sadav puzdre, krížové a ploché skrutkovače - SW STAHl- 57890-
1 áno Áno8304911

10 Sada pilníkov- sada v púzdre 12 ks, z toho: 6 ks velké, 6 ks male- KS l 40.3000 +
áno ÁnoKSl40.30SO 1



II Montážna lampa - zävesná, LED lampa s napajacím káblom - KSSS(U3S1 1 áno Áno

Kompresiometer - určeny pre vznetové motory, v plastovom obale s príslušenstvom, sada
12 obsahuje analógový merač, vysokotlaké hadičky, prípojky - SWSTAHl 26046L 1 áno Áno

8341221

13 Kompresiometer - určený pre zážihové motory, v plastovom obale s príslušenstvom, sada
1 áno Ánoobsahuje analogový merač, vysokotlaké hadičky, prípojky - SWSTAHl26046l 8341221 

Skúšačka na meranievstrekovacích trysiek - sada pre meranie il diagnostiku vstrekovadch
14 trysiek v plastovom obale s prlsfušenstvom, sadaobsuje analigový tlakomer, súprava 1 áno Áno

koncoviek, hadičiiek, svorky -lTR GERMANYOET4oo 7122589

15 Zdvihák motora a prevodo\lky- mechanickY pojazdný zdvihák motora alebo prevodovky, s
1 áno Ánonastavitefnou vyškou - KUNZERWK4060 - 7301052

16 Nosník pre zavesenie motora - závesný držiak, posúvateľný - KS1bD.0145 1 áno Áno

17
Univerzálny držiak motora - držiak motora, z profilov, dlžkovo nastaviterný - KUNZER-

l áno Áno7mmb01 - 2413388

18 OielenskY zverák - dielenskY zverák s čelusťami 150 mm, otočný, - 1<5914.0006 2 áno Áno

19
Uhlová brúska - uhlová brúska s vykonom 700 W, $ 150 mm, antivibračoá rukoväť-

l áno ÁnoBOSCH - GWS 17-150 CI - 060179Koo2

B. Vybavenie dielne pre pneuservis - 1 súbor, ktorý obsahuje nasledovné poloiky:

20 Gola sada - sadav kufríku, 1/2 + l( - KS917.0779 l áno Áno

21 Sada krúčov OP - Očko - ploché rozmer od 6- 32 - KS517.0043 1 áno Áno

22
Sada obojstanne otvorených kľúčov - rozmer od 6 - 27 - STA8391094+ KS518.0511 •.

1 áno ÁnoI(S518.0519+ 1<5518.0520;. K5518.0521

23 Momentovy krúč - s nastavitefným rozsahom od 30 - 150 Nm - BTl41901 1 áno Áno

Refraktomer- balenie obsahuje: refraktormer, čistiacu handričku,pipetu na odber
24 tekutiny, malý skrutkovač., základné parametre: referenčná hodnota ZO',ATC,ocerové l áno Áno

púzdro slovenskýresl!. českY návod - KS55O.1290 -

Prístroj na výmenu brzdovej kvapaliny - obsahuje nádobku na odsávanie, sllikonovú
25 hadlčku, tesnenie, výmeniterné koncovky - TRW - YC8350 l áno Áno

10183228

26 Gola sada pre viachranné skrutky - sada pre viachranné skrutkyXNZ- KS911.l349 1 áno Áno

27 Sadakľúčov na olejové filter - na výmenu olejových filtrov v púzdre - KUNZER7F1l5 1 áno Áno

Sadanáradia pre opravu chladiacejsústavy - v plastovorn kufríku na opravu a diagnostiku
28 chladiaích sústav automcbílov s príslušenstvom, sada obsahuje prípojné koncovky, 1 áno Áno

okulia~ analogový_merač, kcntrolné hadice - KS150.1930

29 Kliešte pre spony - kliešte knipex, pre sponkové spojky, držka lOOOmm- KUHZER 7FBS21
l áno ÁnoSTA846609S

30 Sadamierne vyhnutých OČkových klúčov - sadamierne vyhnutých očkových krúčov, v
l áno Ánopúzdre - 1<$517.0222

31 Akumulátorová uhlová brúska - GWS18 -125, napätie akumulátora 18V, otáčky 10 1 áno ÁnoOOOot/min, srezného kotúču 12Smm - BOSCHGWS180 u- 06019H9021

32
Gola sada - v plechovom kufríku s trhákom a obojstrannou račnou, s nástrčnými klúčami

1 áno Áno
3/4" - SW STAHl07660l - 8417886

33 Trojramenný sŕahovák - mechanický trojramennýsťahovák - KUNZER-7AZ178 - 8328669 1 áno Áno

Priemyselný vysávač - min. výkon 1200 W, s príslušenstvom, balenie obsahuie hubicu na
34 suché a mokré vysávanie, vymenlterný filter, papierový filter, hubicu malú - Karcher· 1 ano Áno

N27/l Adv - 1.428 520.0

35 Sadaimbusovych krúčov - rozmer od 2 - 10 mm, 10 dielna sada KS1Sl.2080 1 áno Áno

36 Trhací krút - trhad krúč na kolesá 1/2", s dlžkou 750 mm - KS918.1293 1 áno Áno



37
Nízkoprofilový pojazdný zdvihák - pOjazdný s max hmotnosťou S ton, s posúvaternou

l ano Áno
rukoväťou AC HYDRAULIC DK60Q - 7302165

38
Záchytná vaňa na olej -plastová záchytná vaňa na prevádzkové kvapaliny s výpustným 2 áno Áno
hrdlom s objemom 171- KS15O.936O

39 Sada klíeW - Sada klie!ti v obale, sada obsahu 3 kliešte - KNIPEX002010· STA8355360 l áno Áno

40
Hydraulický lis - mechanický hydraulický lis so stojanom, a zápustkami s rozsahom 10 r-

1 áno ÁnoCHICAGO PNEUMATIC - CIPS61S0
Akuskrutkovač - akumulátorový skrutkovač v púzdre, balenie obsahuje 2x 2.5 HAh lSV

41 batériu, nabíjačka, technické parametre: Napätie akumulátora 18 V, krútiaci moment 1 áno Áno
63/24 - BOSCH GSB lSQ..U· 06019F8307

42
Vysokotlaký člsuč - príslušenstvom, sada obsahuje hubicu, tlakovú plšto], vymeniterné dýzy

1 áno Áno- Kalcher K4 Full C.ontrol· 1.324 000.0

43 DIelenský zveräk • dielenský zverák S čelusťami 150 mm, otočný - 1CS914.0006 2 áno Áno

C. Dvojst(pový zdvihák s príslu!en.stvom prediagnostiku a opravy elektrických časti motorovýchvozidiel - 1 súbor, ktorý obsahuje
nasledovné pololky:

44 Dvojstfpoll'( zdvih k· RAVAGLlOLl KPX337W • RAVKPX337W 1 áno Áno
~

45 Kompresor - dvojvakolI'( kompresor - FIAC - FIAAB500/8S8TFDS 1 áno Áno

46 Multimeter • mechanicko, digitálny muitlmeter s prlslušenstvom s odporom 10A· 10 áno ÁnoKS1SO.1495

47 Sadakručov op· sada krúčov Očko- ploché rozmer od 6- 32· 1<5517.0043 l áno Áno
..

48 Tester alternátorov - tester aiternátorov a autobatérH s príslušenstvom - BUSCHING l áno ÁnoDigital Automatlt 100262 - 7127137

49 Gola sada· sada v kufríku, 1/2 + ~. 1<5911.0179 1 áno Áno

50 Dielenský zverák- dielenSký zverák s lelus(amilSO mm, otočný- 1<5914.0006 3 ano Áno
- . ~

D. Dielenský voz.ík s prrslufenstvom na montáž,demontáž motorových časti vozldiel- 1 súbor, ktorý obsahuje nasledovné polofky:

Sl Dielenský vozík· 1<5897.0007 1 áno Áno

52 Sadaktúčov S - sada očkoll'(ch krúčov S, rozmer od 6 po 32 • 1<5517.0222 1 áno Áno

53 Sadaklúčov OP - sada klúčov Očko - ploché rozmer od 6- 32 - 1<5517.0043 1 áno Áno
~

54 Gola sada- sada v kufríku, 1/2 + ~. KS917.on9 l áno Áno

55
Sadaimbusových kručov- sada írnbusových Iďuéovod 2 - 10 mm, 10 dielna sada- 1 áno Áno1CS151.2080

56
Zariadenie pre komunikáciu s riadiacimi jednotkami - tester elektronických systémov

1 áno Áno• ESt" mechaník, vrátane zaškotenla- Bosch· KTS 350 + software BOSe ESI Tronic

57 Uhlová brúska - uhlová brúska 7ooW," 150 mm, antívibralná rukoväť - BOSCH GWS17· l áno Áno150 CI· 0601791(002

58
Sadakrátkych imbusolI'(ch krutov· sada krátkych imbusovýth zahnutých klúčcv, rozmer

l áno Ánood 2 mm - 10 mm K5151.5080

59
Sadana vyťahovanie zaiomených skrutiek - malá sada na vyťahovanie zalcmených skrutiek

1 áno Ánov puzdre - Schroder Germany 46051- STA8.352523

60
Uhlová brúska - uhlová brúska s výkonom min. 2000 W, •. 230mm - BOSCHGWS2Q..230

1 áno ÁnoJH· 06018S0M03

61
Dielenský žerlav - dielenský skladací žerív S maximálnym zdvihom v ramene min. 1500 kg,

1 áno Ános hákom, pOjazdný - MANUTAN- MNT886175

62
Nádoba na odsávanie použitého oleja - nádoba so záchvtnvm lievikcm il odsávanim na

1 áno Áno
zachytávanie oleja s objemom 501- RAPID 1005/3- 7767944

63 Nfzkoprofilový pojazdný zdvihák - s max. hmotnosťou 3 tony - KUNZER wkl032fsh-
1 áno ÁnoSTA24210n

E. Oielenský vozík s prlslušenstvom pre diagnostiku a opravy motorOll'(ch vozidiel - l súbor, ktorý Obsahuje nasledovné pOlofky:



, .

64 Dielenský vozík· 1<5897.0007 1 áno Áno

65
Skú~čka vstrekovacích trysiek- s kontrolnou kvapalinou bez držiaku, SW 26041 - sw

1 áno ÁnoSTAHl26091L STA832S480

66
Záchytná vaňa na olej - plastová záchytná vaňa na prevádzkové kvapaliny s výpustným

2 áno Áno
hrdlom s objemom 171 - KS150.9360

67 Sada Húčov OP - sada krúčov Očko - ploché rozmer od 6- 32 KS5l7 0043 1 áno Áno

68 Sadakrúčov S - sada očkových krúčov S, rozmer od 6 po 32 - KSS17.0122 1 áno Áno

69 Odsávač výfukových plynov - odsávač výfukových plynov s hadicou d!žky 10 rn, priemer
1 áno Áno110 mm, koncovkou a držiakom - SPIN MOBILEEXTRACTOR 2000 SPI03.032.01

70 Uhlová brúska - s výkonom 2000 W, s 230mm - BOSCH GWS 20-230JH 0601850M03 1 áno Áno

71 Dielenský zverák - dielenský zverák s čelustťami lSO mm, otočný - kS914 0006 3 áno Áno

Súpravana vyťahovanie poistných krúžkov - univerzálna sada ségerových kliešti v
72 plastovom obale, sada obsahuje kliešte vonkajšie, vnútorné a rovné kliešte - SW STAHL 1 áno Áno

414101 STA849S985
. -

F. Sadyn<iradla pre zámcKnlcke dielne - 1 súbor, ktorý obsahuje nasledovné poloiky:
-

73 Dielenský zverák- dielenský zverák s čelusťami 150 mm, otočoý- KS914.ooo6 12 áno Áno

74 Sadarazníc - sada razníc a čisel v plastovom obale, s rozmermy s- 6 mm- KS156.0467 1 áno Áno

75 Sada krúčov OP· sada kľúčov Očko - ploché rozmer od 6- 32 - kSS17.oo43 1 áno Áno

76 Dielenský zverák - . dielenský zverák s čelusťami 150 mm, otočnÝ • K5914.0006 12 áno Áno
.

77 Uhlová brúska - uhlová brúska s výkonom min. 700 W, s 150 mm, antivibračná rukoväť-
1 áno ÁnoBOSCH GWS17-150 CI - 060179K002

- . ..

78 Zváracla kukla > GYS ERGOTECH 5-9/9-13 - GYS037212 6 áno Áno
-

záručná doba na požadovaný predmet zákazky je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa
áno Ánoprotokolárneho prebratia predmetu zákazky.

dodacia lehota: 3 kal, mesiace áno Áno

PET~~SON ,T.fCH~, s.r.o.

v Nitre, 29.11.2021
Ing. Daniel Škarbala - konateľ spoločnosti



Príloha Č. 2A

NÁVRH NA PLNENIEKRITÉRIA

Predmet zákazky: Náradie
Stručný opis: Predmetom zákazky je obstaranie náradia do dielní. Jedná sa o súbor náradia zaradených do šiestich
kategórií nasledovne:
al Analyzátor výfukových plynov s príslušenstvom pre diagnostiku a opravy motorových vozidiel
b) Vybavenie dielne pre pneuservis
cl Dvojst(pový zdvihák s príslušenstvom pre diagnostiku a opravy elektrických častí motorových vozidiel
dl Dielenský vozík s príslušenstvom na montáž, demontáž motorových častí vozidiel
el Dielenský vozík s príslušenstvom pre diagnostiku a opravy motorových vozidiel
fl Sady náradia pre zámočnícke dielne

.
Predmet lábzky·

Cena spolu ~ a sadzba DPH 20% Cena spolu
EUR bez DPH EUR EUR s DPtt

Celkov;i cena spolu - návrh na plnenie kritéria: 46643,50.- Eur 9328,70.-Eur 55972,20.-Eur

1. Identifikačné údaje uchádzača/názov: PETERSON TECHNIK,s.r.o,

2. Sídlo: Jesenského 2, 949 01 Nitra

3. IČO: 36553 034

4. Som platcom DPH: SK2021729567

5. Kontaktná osoba: Ing.Daniel Škarbala

6. Email: daniel.skarbala@peterson-technik.sk

7. Telefonický kontakt: +421 905 421 204

Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru:

Dátum: 29.11.2021

_-
---



Príloha č. 2B - štrukturovaný rozpočet

Por. číslo
Názov položky Cena v Eur bez DPH MJ/ks/súbor

Spolu v Eur
Názov súborupoložky bez DPH DPH 20%vEur Spolu v Eurs DPHI

l'

1 Analyzátor výfukových plynov 12000,00 1 12000,00 2400,00· 14400,00

,
2 Gola sada 89,00 1 89,00. 17,80 106,80

I

3 Sada kľúčov OP 79,00 1 79,00 15,80 94,80

,

4 odsávací systém na vozíku 750,00 1 750,00 150,00 900,00

5 Momentový krúč 115,00 1 115,00 23,00 138,00

6 Sada multi profilových hlavlc 51,00 1 51,00 10,20 61,20

7 indukčný ohrev 499,00 1 499,00 99,80 598,80

8 osciloskop 4300,00 1 4300,00 860,00 5160,00

9 Sada skrutkovačov 26,00 1 26,00 5,20 31,20 Analyzátor
výfukových plynov s
príslušenstvom pre

10 Sada pilnJkov 32,00 1 32,00 6,40 38,40 diagnostiku a opravy
motorových vozidiel

11 Montážna lampa 24,00 1 24,00 4,80 28,80 -1 súbor 

12 Kompresiometer 159,00 1 159,00 31,80 190,80

13 Kompresiometer 159,00 1 159,00 31,80 190,80



14 Skúšačka na meranie vstrkovacích trysiek 467,00 l 467,00 93,40 560,40

15 zdvihák motora a prevodovky 291,00 1 291,00 58,20 349,20

16 nosník pre zavesenie motora 190,00 1 190,00 38,00 228,00

17 univerzálny držiak motora 159,00 1 159,00 31,80 190,80

18 dielenský zverák 152,00 2 304,00 60,80 364,80

19 uhlová brúska 235,00 1 235,00 47,00 282,00

20 Gala sada 84,00 1 84,00 16,80 100,80

21 Sadakíúčov OP 79,00 1 79,00 15,80 94,80

22 Sadaobojstanne otvorených krličov 80,00 1 80,00 16,00 96,00

23 Momentový kmč 81,00 1 81,00 16,20 97,20

24 Refraktomer 57,00 1 57,00 11,40 68,40

25 prístroj na výmenu brzdovej kvapaliny 510,00 1 510,00 102,00 612,00

26 gola sada pre viachranné skrutky, 26,00 1 26,00 5,20 31,20

27 Sada kľúčov na olejové filtre 35,00 1 35,00 7,00 42,00

28 Sada náradia pre opravu chladiacej sústavy 240,00 1 240,00 48,00 288,00

I
I
i'



;
29 kliešte pre spony 72,00 1 72,00. 14,40 86,40 '

r

30 Sada mierne vyhnutých očkových kľúčov 49,00 1 49,00 9,80 I 58,80·

31 akumulátorová uhlová brúska 385,00 1 385,00 77,00 462,00

32 Gola sada 227,00 1 227,00 45,40 272,40

33 Trojramenný sťahovák 105,00 1 105,00 21,00 126,00

34 Priemyselný vysávač 292,00 1 292,00 58,40 350,40

35 Sada Imbusových kľúčov 14,00 1 14,00 2,80 16,80

36 Trhad kľúč 36,00 1 36,00 7,20. 43,20

37 Nízkoprofilový pojazdný zdvihák 989,00 1 989,00 197,80 1186,80

38 Záchytná vaňa na olej 28,00 2 56,00 11,20 67,20

39 ISada klieští 55,00 1 55,00 11,00· 66,00

40 Hydraulícký lis 720,00 1 720,00 144,00 864,00
,

41 Akuskrutkovač 185,00 1 185,00 37,00 222,00

42 Vysokotlaký čistíč 389,00 1 389,00 77,80 466,80

Vybavenie dielne
pre pneuservis - l

súbor



43 diele ns ký zverák 152,00 2 304,00 60,80 364,80

44 Dvojstfpový zdvihák 3300,00 1 3300,00 660,00 3960,00

45 kompresor 2880,00 1 2880,00 576,00 3456,00

46 multimeter 21,00 10 210,00 42,00 252,00 Dvojstfpový zdvihák
s príslušenstvom pre

47 Sada ktúčov OP 79,00 1 79,00 15,80 94,80
diagnostiku a opravy

elektrických častí
motorových vozidiel

48 Tester alternátorov 65,00 1 65,00 13,00 78,00 1 súbor

49 . Gola sada 84,00 1 84,00 16,80 100,80

SO Dielenskýzverák 152,00 3 456,00 91,20 547,20

Sl Dielenský vozík 495,00 1 , 495,00 99,00 594,00

52 Sada kľúčov S 44,00 1 44,00 8,80 52,80

53 Sada krúčov OP 79,00 1 79,00 15,80 94,80

54 Gola sada 84,00 1 84,00 16,80 100,80

55 Sada imbusových kľúčov 14,00 1 14,00 2,80 16,80

56 Zariadenie pre komunikáciu s riadiacimi
5100,00 l 5100,00 1020,00 6120,00jednotkami Dielenský vodk s

príslušenstvom na
57 uhlová brúska 235,00 1 235,00 47,00 282,00 montáž, demontáž

motorových časti

58 5ada krátkych imbusových krúčov 9,00 1 9,00 1,80 10,80 vozidiel - 1 súbor



59 Sada na vyťahovanie zalomených skrutiek 9,50 1 9,50 1,90 11,40

60 uhlová brúska 128,00 1 128,00 25,60 153,60

61 Dielenský žerlav 578,00 1 578,00 115,60 693,60

62 Nádoba na odsávanie použitého oleja 433,00 1 433,00 86,60 519,60

63 Nízkoprofilový pojazdný zdvihák 390,00 1 390,00 78,00 468,00

64 Dielenský vozík 495,00 1 495,00 99,00 594,00

65 skúšačka vstrekovacích trysiek 427,00 l 427,00 85,40 512,40

66 Záchytná vaňa na olej 28,00 2 56,00 11,20. 67,20

67 Sada krúčov OP 79,00· 1 79,00 15,80 94,80 Dielenský vozík s
pršslušenstvom pre

68 Sada krúčov S 44,00 l 44,00 8,80 52,80 diagnostiku a opravy
motorových vozidiel

I

69 odsávač výfukových plynov 780,00 1 780,00 156,00 936,00 -1 súbor

70 uhlová brúska 128,00 1 128,00 25,60 153,60
:

71 dielenský zverák 152,00 3 456,00 91,20 547,20

I

72 Súprava na vyťahovanie poistných krúžkov 25,00 1 25,00 5,00 30,00 I

,

73 dielenský zverák 152,00 12 1824,00 : 364,80 2188,80

74 Sada raznle 28,00 1 28,00 5,60 33,60

, .
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75 Sada kľúčovOP 79,00 1 79,00 15,80 94,80 Sady náradia pre
zámočnícke dielne -

76 dielenský zverák 152,00 12 1824,00 364,80 2188,80 1 súbor

77 uhlová brúska 235,00 1 235,00 47,00 282,00

78 zváracia kukla 82,00 6 492,00 98,40 590,40

SPOLU 46643,50 9328,70 55972,20

Dodávater: PETERSON TECHNIK, s.r.o., Jesenského 2, 94901 Nitra

Kontaktná osoba a tel. kontakt: Ing. Daniel Škarbala, +421 90S421 204

Dátum: 29.11.2021
Podpis a pečiatka:

\
\
\
\
\
\
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Číslo dožiadania: el-81307/2021/N

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Nitra
k dátumu 29.11.2021

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 13918/N
-- --- ----------
l. Obchodné meno

PETERSON TECHNIK, s.r.o.
- ---- - - - -----------------------
II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Jesenského 2
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 553 034

IV. Deň zápisu: 25.06.2003

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu
voľných živnosti)
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (vetkoobchod v
rozsahu voľných živností)
3. sprostredkovatefská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej
živnosti
4. prenájom motorových vozidiel
5. prenájom nehnuteľnosti
6. prenájom strojov a prístrojov
7. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
8. reklamná a propagačná činnosť
9. organizovanie školení, kurzov a odborných seminárov
10. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ( software)
11. poskytovanie dátových služieb
12. služby súvisiace s databázami
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13. spracovanie údajov
14. grafické práce na počítači
15. činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
16. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ( hardware)
17. montáž a údržba mechanických častí strojov na opravu motorových vozidiel

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Martin Podolák
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kláštorská 84
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
Štát: Slovensko
Dátum narodenia: 07.12.1963
Rodné číslo: 631207/6826

Vznik funkcie: 25.05.2006

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Škarbala
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kamenná 107
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 21.07.1970
Rodné číslo: 700721/6788

Vznik funkcie: 03.07.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Menom spoločnosti koná každý konater samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Ing. Martin Podolák
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kláštorská 84
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 4980,000000 EUR
Rozsah splatenia: 4 980,000000 EUR
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Meno a priezvisko: Ing. Daniel Škarbala
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kamenná 107
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 4 980,000000 EUR
Rozsah splatenia: 4 980,000000 EUR

IX. Výška základného imania

9960,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

9960,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

Xl. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa
15.5.2003 podla §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. Č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v
znení neskoršich predpisov.

Výpis zo dňa 29.11.2021
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