
KÚPNA ZMLUVA č.M/2020

uzatvorená oodľa §409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 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 - M(íszaki Szakkôzépiskola
Galanta
Esterházyovcov 710/12, 924 34 Galanta
Ing. Beáta Kissová, riaditerka
OO 158 984
2021009265
N/A
Štátna pokladnica
SK 46 8180 0000 0070 0052 0972

+ 421903 481117
riaditel.sostechgalanta@gmail.com
https:/Isostechga.edupage.org/

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo 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:

Festo spol. s r.o.
Zápis v Obchodnom registri Okr.súdu BA I oddiel: 5ro, vložka Č. 7898/B
Ing. Miroslav Jarolín
Gavlovičova 1, 83103 Bratislava 3
31680 SOO
2020481419
SK 2020481419
VÚB, a.s. Bratislava účet: 3126477553/0200
SK7602000000003126477553
Slovenská republika
www.festc ~"

+ 421 249104910
Info sk@fes o.co·

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

Preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávanie - zadávanie zákazky podta
§ 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 podľa 7 ods.1 pím. d) 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: Mechatronika - PLC,
špecifikovaný v Prílohe Č. 1 tejto Zmluvy, ktorým je vlastný návrh plnenia predmetu zákazkya v cene
uvedenej podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, ktorým je nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu
zákazky. Uvedené prílohy Č. l a 2 tvoria neoddeliternú súčasť tejto Zmluvy.

1.2 Predávajúci sa touto Zmluvou zaväzujedodať Kupujúcemu predmet Zmluvy špecifíkovaný v prflohäch Č. l
a 2. tejto Zmluvy v plnom rozsahu, bez závad, funkčný a nainštalovaný na dohodnutom mieste plnenia a
odovzdať mu ho na základe protokolu o odovzdaní a inštalácii predmetu Zmluvy a zaškolení obsluhy s
podpismi zaškolených pracovníkov na celý predmet Zmluvy. Kupujúci sa zaväzujením 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,
otestovani a funkčnosti všetkých strojov bude aj:

•

záručný list s min. záručnou dobou 24 kalendárnych mesiacov
platné certifikáty (vyhlásenie o zhode k tovaru)
protokoly o odovzdaní a inštalácii predmetu Zmluvy a zaškolení obsluhy s podpismi
zaškolených pracovníkov
manuál v slovenskom alebo českom jazyku
prospekt s popisom technických parametrov v slovenskom, resp. českomjazyku ( neoverený
preklad)
záručný servis 24 kal. mesiacov

•
•
•

•

Článok II.
Kúpna cena a platobné podmienky

2.1 Kúpna cenapredmetu 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 cenách v znení
neskoršíchpredpisov.

2.2 Cenaza dodávku predmetu Zmluvy je 24.702,40 EUR bez DPH, slovom: dvadsaťštyritisícsedemstodvaeur
a štyridsať centov,
Som/nie SOrA platcom DPH: spol. Festospol. s r. o. je platca DPH
DPH v EUR: 4.940,48 EUR, slovom: štyritisíc deväťstoštyridsať eur a štyridsaťosem centov
Cena za dodávku predmetu Zmluvy predstavuje 29.642,88 EUR s DPH,
slovom: dvadsaťdeväť tisíc šestoštyridsaťdva euro a osemdesiatosem centov

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

2.4 Dohodnutú cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k Zmluve, odsúhlaseného oboma
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 dokladovania a preukázania.

2.5 Dohodnutú kúpnu cenu za dodaný predmet Zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na
základe riadne vystavenej faktúry, a to do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Predávajúcije
oprávnený vystaviť faktúru za celý predmet tejto Zmluvy len po riadnom protokolárnom
odovzdaní, inštalovaní, zapojení, otestovaní funkčnosti a uvedenia do plnohodnotnejprevádzkycelého
predmetu tejto Zmluvy vrátane zaškolenia pracovníkov. PredávajÚCinie je oprávnený nárokovať si na
zaplatenie žiadnych preddavkov ani iných záloh pred riadnym odovzdaním predmetu tejto Zmluvy.



2.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona Č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť 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 Predávajúceho.

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 302020MS78. Súčasťou faktúry
musí byť dodací list, potvrdený čitateľným 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 požadovaného tovaru, ktorým je vzdelávacie vybavenie
Mechatronika - PLC, podľa rozpisu v Príílohe č.1 a 2 tejto Zmluvy je: 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 požíadaŕ kupujúceho o predížente 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 odovzdaní a zaškolení pracovníkov.

Článok V.
Reklamácia a zodpovednosť za vady

5.1 Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu predmet Zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok tejto
Zmluvy a výsledkov verejného obstarávania. V prípade, že sa tak nestane, má predmet Zmluvy vady. Vady
dodávkv je Kupujúci povinný písomne reklamovať u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zisten!.
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.

5.2 Pri preberaní predmetu Zmluvy je Kupujúci povinný prezrieť tovar čo do množstva a kvality v súlade
s dodacími podmienkami. Kupujúci si vvhradzu]« 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 Zmluvy robia neupotrebiterným.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať
a Predávajúci povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
Kontaktná osoba vo veciach technických: Tomáš Horák,
Email: tomas horak@festc?j:Qm
Telefón: 02 4910 4910 prípadne klapka 84 (02 49104984)

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 upotrebiterným, plynutie záručnej doby sa preruší až do jej úplného odstránenia, ktoré bude
písomne potvrdené Kupujúcim. V prípade, ak bude tovar v záručnej dobe mimo prevádzky po 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.

tlánok VI.
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 Predávajúcemu vo výške 0,01% zo zmluvnej ceny predmetu Zmluvy za každý deň 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.

tlánok 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 považuje skutočnosť, ak Predávajúci:

a) požadovaný predmet Zmluvy dodal v rozpore s podmienkami dOjednanými v tejto zmluve,
b)neodstránil vadu/y opakovane napriek písomnej reklamácii Kupujúceho v primeranej dodatočnej

lehote na odstránenie vád,



cl a/alebo neodstránil vadu/y vôbec,
b] bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho previedol všetky alebo niektoré práva alebo

záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby.

Článok VIII.
Osobitné dojednania vyplývajúce z povahy zdroja financovania z fondov Európskeho spoločenstva

8.1 Predávajúci a Kupujúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou predmetu Zmluvy
a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávať kontrolu a to
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(ďalej len "NFP") a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle pr!slušných právnych
predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskychštrukturálnych
a investičnýchfondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova
príslušne] Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných
podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Za
strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkonekontroly neprináleží Predávajúcemu žiadna
odplata, náhrada ani iné plnenie.

8.2 Predávajúci je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia predmetu Zmluvy na základe
požiadavky Kupujúceho alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú
dokumentáciuúčtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon
kontroly pocta tohto bodu Zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených s
preukazovanímrealizácie dcdávkv predmetu Zmluvy je oprávnený požadovaťtieto 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 požadovaných podkladov zo strany
Predávajúceho, je povinný Predávajúci túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa
ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
v programovomobdobí 2014-2020.

tlánok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1 Zmenya doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými dodatkami k Zmluve
podpísanými oboma zmluvnými stranami. Zmenu tejto Zmluvy je možné urobiť iba v súlade so zákonom
č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení.

9.2 Vzájomné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákonač. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 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, nadobúdaplatnosť 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 zákazky v rámci projektu s názvom:
Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante" a ITMS
kód projektu 302020M578.

9.6 Po splneníodkladacej podmienky nadobudne táto Zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia
správy z kontroly vykonanej riadiacim orgánom, ( ďalej len RO ). 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 Predávajúceho nasledujúci pracovný deň odo dňa prevzatia správy
o dátume účinnosti Zmluvy a reálne plnenie Zmluvy môže nastať až zaslaním záväznejobjednávky.

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 302020M578, kupujúci nebude realizovať
predmet zákazky a vyhradzuje si právo od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť.

M · t dát dni h/a-l' ht./ 6: ŕj,bMles o a a um po pISU: . M · dá dol JH, 17's/c;1Ci. l' // Á~7.I:-"resto a atum po pISU: .

KupujÚCi;tn.,in~ ~ .• ~_ ...

..................... _ ::~.-:-
Ing. Beáta Kissová

riaditeľka

Príloha č.1 : Cenová ponuka a technická špecifikácia predávajúceho pod čislom 2541009125 zo dňa
15.10.2020

Priloha č.2 : Cenový rozpočet predmetného zariadenia Cien vrátane DPH

Prlloha č.3 : Výpis Obchodného registra SR Predávajúceho



Kontaktná osoba a tel. kontakt: Tomáš Horák, 0910903418

Dátum:
15.10.2020 i /1

Mechatronika- PLC

Por. číslo položky Ná.zov položky
Cena v Eur bez

MJ/ks
Spolu v Eur bez

DPH 20" v Eur
Spolu v Eur s

DPH DPH DPH

1 Zariadenie 20571,40 l 20571,40 4114,28 24685,68

2 Dopravník 4131,00 1 4131,00 826,20 4957,20

SPOLU 24702,40 4940,48 29642,881

Dodávater: Festo spol. s r.o .. Gavlovičova 1,83103 Bratislava, ICO: 31680500

Podpis a pečiatka:

-3-""- ._ .. -~



Stredna odborná škola technická
Galanta
Esterházyovcov 712/10
92434 GALANTA
Slovensko

ng. Palkovičová
IČDPH:SK2021009265
IČO: 00158984

Váš dopyt/objednávky: MECHATRONIKA - PLC z 15.10.2020

Vážený zákazník.

Ďakujeme za Váš záujem o naše výrobky a predkladáme nasledovnú ponuku/objednávku v súlade
s našimi Všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami. ktoré v plnom znení nájdete na
internetovej stránke http://www.festo.com/sk. prípadne Vám ich môžeme na požiadanie
zaslať.

Pri ďalšej korešpondencii uvádzajte prosím vždy číslo našej ponuky.

Dovolte, aby sme Vás upozornili. že kompletný sortiment našich výrobkov vrátane 2D a 3D
CAO modelov nájdete aj na internetovej adrese http:/ jwww.festo.com/sk.

So srdečným pozdravom

Dagmar Silná
SK·OS

Táto ponuka je vytvorená pre účely prenosu údajov a bez právne platného podpisu.

FESTD
Ponuka

2541009125 
254100903714.10.2020
254100903314.10.2020

D~tum

15.10.2020

Strana
1 Z 9

Číslo zákazníka
54208765

Číslo Vášho dopytu
MECHATRONIKA· PLC

Vystavil
Dagmar Silná
INFO_SK@fESTO.COM

Právne forma:
ZApis \( Obchodnom
~~f!i: ~~:SUdUBA t
vtofka L 7898/6

C.tifikovan~podfa
DlH EN ISO9011 :2008
spol. ruv CERT·6ayern- Sacbseu
Rog Us. QI,30,,7

Bankove spOjeni.:
VÚB .a,s. Bratislava
Úlet EUR
3126477,53/0200
IBAN: 51060200000000312610775,3
SWlfT IBIC: SUBASKBX

Sberbank Slov_nsko. a.s.
Bratislava
Úlot EUR
4000455003/3100
IBAN: SK6331Q000000040004SSoo)
SWlfT/6IC: lUBASKBX

Fe.stosp04,s r.c,
Gavtcwilova ul. 1 
83103 Bratislava 3
DIČ; 2020481419
I~DPi1: S~ 2020481419
IČO: 31 680 ,OO
Tot.: ..021 249104910
Fax: •.421 249104911
e-mail;info_skOfesto.com 
tntereeu hnp:/lwww.festo.com/sk 



FESTO 

54208765

Číslo Vášhodopytu PonukačísloČíslo zákazníka
MECHATRONIKA· PLC 2541009125

Oznafenle Číslo materIálu Jednotková con. Množstvo Celková cena
EUR EUR

Vozík Pozícia 10 8033248 884,40 2 1.768.80- D:MP4-8G·WA-350•.. -- Orr MPS® vozík, 700 x 350

Vozík pre kompaktnosť a mobilitu.t) Na vozík je ľahké primontovať stanicu.
Cez otvory na zadnom paneli, .. a po bokoch je možné úhľadne previesť
káble. Vozík je symetrický, a tak'" ,~ je možné na obe strany namontovať..
ovládací panel, policu a zásuvky.
Do stredu vozíka je možné
zabudovať stojan na uľahčenie práce
na profllove] platni. Po oboch stranách
je priestor na montážnu dosku
pre elektrické prípoje a na stojan
PLC. Profily na montáž DIN A4
slúžia na pripojenie ďalších
jednotiek EduTrainer® na vozík.
Na ochranu príslušenstva je možné
pridať dvierka.

Technické údaje
. rozmery N vrátane koliesok,
po horný okraj vozíka x Š x H):
750 x 350 x 700 mm

Súčas(ou dodávky je
vozík s kolieskami
polica

Typ: bez možnosti úpravy výšky

HS:94032080
ULA: DE
Hmotnosť: 47.000 G

Stanica Pozícia 20 8046325 5.721,60 1 5.721,60

~ D:MP4-S·SQ·KPL
-~-:' .•

~

,~ UlA:OE.,.
<. Hmotnosť: 14.000 G



FESTC 

Číslo zákazníka Číslo Vášho dopytu Ponuka číslo
54208765 MECHATRONIKA - PLC 2541009125 

Označenie Císlo materlálu Jednotková cena Množstvo Celková cena
EUR EUR

Ovlidad pane Pozícia30 195764 855,60 2 1.711,20
D:ETE-BFD-350

• Riadiaca konzola•••• Riadiacakonzola SysUnk
O)

Ovládací panel je možné namontovať
na vozík MPS a pripojit' k riadiacej jednotke
cez SysLink. Cez ovládad panel je možné
prepojiť až 8 ovládacích vstupov
a 8 ovládacích výstupov.
Signály z tlačidiel, spínačov,
indikátorov, 4 voľných vstupov a 4 voľných
výstupov sú tiež prepojené cez skrutkové
svorkya 37-pinový konektor typu SUB-O.
Štyri voľné vstupy a výstupy
je možné prepoji!' cez4 mm bezpečnostné
zásuvky.

Tlačidlá:
Start (normálne otvorené)
Stop (normálne zatvorené)
Reset (normálne otvorené)
prepínač Auto/Man (normálne otvorené)

Indikátory:
Start LED
ResetLED
Indikátor Nl
Indikátor N2

Typ: SysLink

HS:85371098
ULA: HU
Hmotnosť: 2.280 G

edutrainer Pozícia40 8065595 3.206,40 2 6.412,80
D:ET-RK1-SCE-1512C-MSW

HS:85371091
ULA: DE



FESTD 

54208765 MECHATRONIKA - PLC 2541009125 

Číslozákazníka ČísloVášhodopytu Ponuka číslo

Označenie Číslo materiálu jednotková cena Mnoblvo Celková cena
EUR EUR 

Obrobok Pozícia50 554301 128,40 1,00 128,40
D:MPS-PA-SATZ-GH• • Súprava PA obrobkov.- Na plnenie tekutín v MPS® PA• plnlacej stanici. Obrobky sú
vhodné pre stanice MPS®. Napríklad
nádobu je možné v stanici pick & place
uzavrieťvlečkom.

V súprave sa nachádza:
- 6 telies, čiernych
- 6 telies, červených
- 6 telies, strieborných
- 6 telies. priehľadných
Vonkajší priemer O •• 40 mm
Výška H = 25 mm
Objem V = 15 ml

- 24 viečok, čiernych

HS: 39269097
ULA: OE
Hmotnosť: 306 G

Stanica Pozícia60 8034566 4.522.00 1 4.522,00

.~.J1 D:MP4-S-VE-BD-KPl
Distribučnál dopravniková stanica

< <.~.
Funkcia stanice
Distrtbučnä/dcpravnfková stanica

". "- triedi obrábané diely. Obrobky sú
zhromaždenév ústí
zásobníka. Dvojčinný valec
ich po jednom vytláča von.
Dopravnikovýmodul
prepravuje obrobky napravo alebo
naľavo. Ak je to nutné, obrobok je možné
na dopravniku zastaviť a vvtriediť,

Stanicu je možné ovládať cez SysLink
konektor pri použití PLC racku,
110 simulačný box alebo EasyPort
pri využití FluidSIM®.

Kedže použité komponenty pochádzajú
od popredných výrobcov v oblasti
automatizačnejtechniky. stanicu je možne
využiť na školenie pre plánovanie,
montáž. programovanie. spustenie,
prevádzku. údržbu a riešenie
problémov v priemyselných výrobných systémoch.



FESTC 

Číslozákazníka ČísloVášhodopytu Ponukačíslo
54208765 MECHATRONIKA- PLC 2541009125 

Označenie Číslo materiálu Jednotková cena Množstvo Celková cena
WR EUR

Obsahuje:
Modul zásobníka na triedenie
obrobkov alebo koncovýchviek.

Technické údaje:
- prevádzkový tlak: 600 kPa (6 bar)
- napájací zdroj: 24 V DC
- 3 digitálne snfrnače
- 1 digitálny aktuátor
- dlžka: 240 mm

Rozsah dodávky:
- plastové teleso valca vyrobené vstrekovaním

a ejektor
- zásobník pre koncové veká a
telesá valca s priemerom/hranou
dlžkv 40 mm

- mini 1/0 terminál
- S/2-cestný ventil, jedna elektromagnetická cievka
- dvojčinný valec, zdvih 100 mm,
priemer 8 mmv zmysle ISO 6432

- 2 magnetické koncové spínače
- svetelná závora
- montážne príslušenstvo pre profilovú platňu

Modul dopravníka na montáž na
profilovú platňu, profilovú pätku alebo
montážnu dosku s drážkami
Svorne polohovateľným DC
motorom. Je vhodný na prepravu
a triedenie obrobkov s priemerom
40 mm. Modul
sa dodáva kompletne zmontovaný.

Technické údaje:
- napájacízdroj: 24 V DC
- max. šírka obrobkov: 40 mm
- dlžka: 350 mm
- výška dopravníka nad profilom: pribI.

117 mm
- 3 digitálne snímače
- 3 digitálne aktuátory

Rozsah dodávky:
Modul dopravníka:
- DC motor: 24 V DC/l,5 A s kontrolérom
motora vpravo/vľavo

- 2 difúzne snímače
- svetelná závora
- mini 1/0 terminál
- montážne príslušenstvo pre profilovú platňu



FESTD 

54208765

Číslo Vášho dopytu Ponuka čísloČíslo zákazníka

MECHATRONIKA - PLC 2541009125 

Označenle Číslo materiálu jednotková te-na Množ.stvo Celková cena 
EUR EUR

(prípravná montáž bez nástrojov na profllove]
platni)

- triedič/hradidlo, elektrické

Držiak kábla s háčikom a zarážkou
C rozhranie s Quick-Fix upínacím
adaptérom

Technické údaje:
- 24-pinová IEEE zásuvka (Syslink)
- 15-pinová Sub-D zásuvka
- 2 x 15-pinová Sub-D HD zásuvka
- stavové LED

Jedna hliníková profilová platňa
s 50 mm vzdialenosťou dräžok, 350 x 700 mm,
drážky na oboch stranách

Jednotka úpravy vzduchu s filtrom,
tlakovým regulačným ventilom a uzatváracím ventilom

Príručka

Vzorové programy pre Siemens 57-300,
Festo CECC a Allen-Bradley sú
tu pre vás.

Stanica je dostupná ako zmontovaná,
prepojená káblami a otestovaná.

K stanici je dostupný 3D simulačný
softvér s integrovaným simulovaným PLC
a simuláciou porúch. Ako základňu
je možné použíť vozík, ku ktorému
je možné pridať úpravu výšky.
Vďaka ovládaciemu paneiu a PLC
je stanica automatizovaným systémom.

Stanicu je možné prevádzkovať samostatne
alebo v kombinácii s minimálne štyrmi ďalšími
jednoduchým vzájomným pripojením.
Celková fuknčnosť je zaručená

v prípade, že sa použijú vzorové
programy a voliterný ovládací panel,
ak sa programy nemodifikujú.

Technické údaje:
- prevádzkový tlak: 600 kPa (6 bar)
- napájaci zdroj: 24 V DC
- rozmery štvorcovéhoŕoknlhleho obrobku:
max.40mm



Číslo zákazníka

54208765

Označenie

Číslo Vášho dopytu

MECHATRONIKA - PLC
Ponuka číslo

2541009125 

FESTC 

Číslo materiálu Jednotková cena
EUR

Množstvo C.lkov~ cena
EUR

Kábel 3

- 6 digitálnych snímačov
- 4 digitálne aktuátory
- rozmery: 350 mm x 700 mm

Distribučná/dopravníková stanica, zmontovaná

HS:90230010
ULA: DE
Hmotnosť: 12.000 G

Prlpoj. doska 172,80Pozícia 70
D:MP3-M-AS8
Ovládacia doska vrátane lišty
a káblových kanálov. Ovládaciu dosku
je možné pripevniť k dopravníku 700 mm.

HS:84819000
ULA: DE
Hmotnosť: 1.920 G

532951 172,80

Podpera

/
Pozícia 80
D:MP3·M·PF· 700
Profilové pod pery pre modul dopravníka 700mm

HS:76169990
ULA: DE
Hmotnosť: 1.635 G
Pozícia 90
D:MP·B·AN·KEAT
Sys-link kábel, dlžka 2,5 m,
pre •• Digital Training Studio"
na pripojenie EduTrainer
alebo 1/0 svorkovnice s prídavnou
1/0 svorkovnicou alebo simulačného
boxu, napr. pripojovacej jednotky 162231

HS:85444290
UlA:DE
Hmotnosť: 1.434 G

532944

34031

181,20

102,00

181,20

306.00

Sada zariadenia 3.777,60Pozícia 100
D:MP3·B·PUFFERSTRECKE·El
Súprava príslušenstva: zásobník, elektrický,
nezmontovaný, obsahuje:

- modul dopravnika 700 mm
- súprava vodiacich llšt
s upevnením

- 24 V DC motor
- obmedzovač nábehového prúdu
- 110 svorkovnica
- kompletná súprava pripojovacieho príslušenstva
- rôzne snímače
- elektrick - deflektor

534360 3.777,60



FESTD

54208765
Číslo Vášho dopytu Ponuka čísloČíslo zákazníka
MECHATRONIKA - PLC 2541009125 

Ozn.~.ni. Čisto rnaterlätu Jednotková cena Množstvo Celková cena
EUR EUR

- relé
- sklz

Odporúčané príslušenstvo: montážne
systémy pre dopravník a elektrinu

HS:90230010 
ULA: DE
Hmotnosť: 8.300 G

I Celkom netto cena 24.702,40 I



FESTC 
Číslozákazníka I IČíSlo Vášhodopytu IPonuka číslo IDátum 1Strana
54208765 I IMECHATRONIKA- PLC 12541009125 115.10.20201 9 z 9
Predpokladanýtermín dodania: 4 -6 týždňov

Typdodávky:

Platobnépodmienky:
Incoterms:
Platnost ponuky:

Špedicia
14 dni
Incoterms DDP/ Dopravaplatená
do 16.10.2021

REACH: Plníme si povinnosť podávania informácií v zmysle nariadenia REACH (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady(ES)
č.1907/2006 na internetovej stránke www.festo.com/productcompliance -) ďalšie informácie k zhode výrobkov -) REACH.

Medzipredaj vvhradený.
Cena sa rozumie bez DPH.
Všeobecnédodacie a platobné podmienky FESTO spol. s.r.o., sú v plnom znení na internetovej stránke HTIP://www.festo.com/sk.
prípadne Ich je možné na požiadanie zaslať.
Zákazník prehlasuje, že so Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami FESTO spol. s.r.o. sa oboznámil a s nimi súhlasí.
V prípade súhlasu potvrd\e prosím túto ponuku podpisom oprávnenej osoby s uvedenímdátumu.
Ďakujeme.

Chcete ušetriť cas a peniaze? Pozrite sa na FESTO internetový obchod! Túto ponuku nájdete v internetovom obchode
FESTO. Stačí kliknúť na odkaznižšie, prihlásiť sa a ponuku môžete objednať, prípadne si overiť aktuálny stav objednávok.
https:/lwww.festo.com/quote/sk/sk/2541009125 V prípade,že nemáte prístup do internetového obchodu FESTO,
kliknite nižšie a môžete sa zaregistrovaťhttps:l/www.festo.com/cmsjsk_sk/genericform.htm?
id=RG_ZZZZOZZOZ009000L.



Číslo dožiadania: el-252037/2020/B

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

k dátumu 03.11.2020

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 7898/9

l. Obchodné meno

FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným

U. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (prip. súpisné číslo):
Gavlovičova 1
Názov obce: Bratislava
PSČ: 83103
Štát: Slovenská republika

IU. IČO: 31 680 500

IV. Deň zápisu: 15.11.1993

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet podnikania (činnosti)

. - edaj prvkov pneumatickej a elektronickej automatizácie,
• tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

ovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
. s os edkovanie obchodu a služieb,

:. prava a údržba strojov s mechanickým pohonom,
"sa . ovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov,

•. ekonomických a organizačných poradcov,
erské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

Štatutárny orgán: konatel'

e o a priezvisko: Ing. Miroslav Jarolín
8 o: 

ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súplsné čislo):
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Nová 15
Názov obce: Partizánske
PSČ: 95804
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 24.08.1963
Rodné číslo: 630824/6714

Vznik funkcie: 01.01.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.

VIII. Spoločnici

Obchodné meno/názov:
FESTO Aktiengesellschaft
Sídlo:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Ruiter Stral1e 82
Názov obce: Esslingen am Neckar
PSČ: 737 34
Štát: Nemecká spolková republika

Výška vkladu: 308505,000000 EUR
Rozsah splatenia: 308 505,000000 EUR

IX. Výška základného imania

308 505,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

308 505,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

Xl. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme
notárskej zápisnice N 95/93, Nz 87/93 zo dňa 30.7.1993 podľa zák.č. 513/91 Zb.
Zahraničný kapitál: 100% Rakúsko. Zmena zo dňa 3.12.1993 zakladacej listiny.
Stary spis: S.r.o. 14733
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.10.1994
Notárska zápisnica zo dňa 25.10.1994, Č. Nz 26/94.
Stary spis: S.r.o. 14733
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3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.4.1998, na ktorom bolo zvýšené základné
imanie. Notárska zápisnica N 428/98, Nz 426/98 zo dňa 28.10.1998.
4. Notárska zápisnica N 6/2003, Nz 1853/2003 zo dňa 13. 1.2003.

Výpis zo dňa 03.11.2020
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Osvedčovacia doložka
Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podla §35 ods. 1 plsm. a) zákona
Č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnenI niektorých zákonov (zákon o e
Govemmente) v zneni neskorších predpisova Vyhláäkou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investlcle a informatizáciu č.
331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údale o nóvodnvrh oloktroruckvch dokumentoch

Pôvodný dokument v clcktromckcj podobe

Názov dokumentu ~IS_ro-=7_8_9_8=-B~.pd__f ~

Formát dokumentu I'-P_D_F ~

Hodnota elektronického odtlačku pOvodnéhoelektronického dokumentu

I rDXOq/s5owyQbaqiUERVad1VYcsRmUUQIOedJnairvJ101FLmYTE39BeYwCZqHB4DFkuWWyd40TNK2enem5PyQ==

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku I SHA-512

Autonzacne prvkv povocnvch dokumentov v elektror icke] podobe

o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
O Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autonzacia povooncno etcktroruckcno dokumentu

Typ autorizácie I Kvalifikovaná elektronická pečat'

Stav autorizácie l'-'p_la_tn_á .J

Cas autorizácie I 03.11.202007:42

Cas overenia autorizácie I 03.11.2020 07:42

Miesto autorizácie I Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba. ktora ;1l1tonZ.1CIIJ vyko',<1t<1

Identifikátor I Ministerstvo spravodlivosti SR, leA -10432139, NTRSK-00166073

Zastupovaná osoba ŽiadnaL- .J

Mandát Ziaden

Časova pečiatka pnpojena k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky I Kvalifikovaná

Stav časovej pečiatky platná~ _.J 

Cas vystavenia časovej pečiatky I 03.11.2020 07:42

I Time Stamp Authority 6Vydavater časovej pečiatky
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Cas overenia časovej pečiatky I 03.11.202007:42 "!O-<:. ~ eJ>
~=========::::::=::::::=::::::;;;;;;;;;;;;;;===:;=::::::=::::::=::::::=::::::=::::::=::::::=::::::=::::::=::::::====::::::::;. i>,O # \";:: }-'" ,,~'\.•~---.Ň,,'f(; ~<J,'(j~'b~J"Ib'

O :"b' po 'b

Autorizovane "I"kl"'flll kf-' dd unu-utv

I Sro 7898 S.pdfNázov dokumentu

Udaje novovzruknutoho ríokum •. ntu v II"tlnnf'j 10'01"

Počet listov 21
Počet neprázdnych strán 31

Formát paplPrCl novovzruknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210
II 297 mm)

Počet listov

Udaje o zaručenej konverzn

17346.201103-2065Evidenčné člslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čss vykonania zaručenej konverzie 1 03.11.2020 07:42

Zaručenú kcnverziu vvkonal .

ICO 136631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. Č. 80315

Meno GI6rla

Priezvisko 1 Takáčová

Funkcia alebo pracovné zaradenie LIza_m_e_s_tn_a_n_e_c_:_po_äty.:_ -'

Podpis a pečia!k:>
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