
Kúpna zmluva č. Z201626052_Z 
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

1.1 

1.2 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

Dodávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

I. Zmluvné strany 

Mesto Senec 

Mierové námestie 8, 90301 Senec, Slovenská republika 

00305065 

2020662237 

0220205116 

PESMENPOL, spol. s r.o. 

Železničiarska 16/3815 , 08001 Prešov, Slovenská republika 

36507881 

2022036137 

SK2022036137 

SK03 1111 0000 0066 2600 7009 

0517721083 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: 

Kľúčové slová: 

CPV: 

Druh/y: 

Kategória služieb: 

Športové vybavenie a telovýchovné náradie pre ZŠ 

žinenka na skok do výšky, spojovacia plachta na doskočisko, dopadová deka, žinenky, volejbalové 
lopty, basketbalové lopty, lopty na hádzanú 
37420000-8 - Výbava do telocvične; 37421000-5 - Žinenky do telocviční; 37400000-2 - Športový 
tovar a výbava; 37452200-3 - Basketbalové lopty; 37452900-0 - Volejbalové lopty; 60000000-8 -
Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

Tovar; Služba 

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

2.2 

2.3 

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• Nákup športového vybavenia a telovýchovného náradia pre výučbu telesnej výchovy na základnej škole najmä pre 
gymnastiku, basketbal, volejbal a hádzanú. Cieľom je rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej 
výchovy 

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti 

1. Basketbalová lopta, veľkosť 5 

2. Volejbalová lopta, veľkosť 5 

3. Lopta na hádzanú 

4. Žinenka 

4. Žinenka - rozmery: dĺžka 

4. Žinenka - rozmery: šírka 

Jednotka 

ks 

ks 

ks 

ks 

cm 

cm 

Minimum Maximum Presne 

5 

10 

5 

10 

200 

100 
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4. Žinenka - rozmery: hrúbka 

5. Žinenka pre skok vysoký 

5. Žinenka pre skok vysoký, rozmery: dĺžka 

5. Žinenka pre skok vysoký, rozmery: šírka 

5. Žinenka pre skok vysoký, rozmery: hrúbka 

6. Spojovacia plachta na doskočisko 

6. Spojovacia plachta na doskočisko, rozmery: dĺžka 

6. Spojovacia plachta na doskočisko, rozmery: šírka 

6. Spojovacia plachta na doskočisko, rozmery: výška 

7. Dopadová deka 

7. Dopadová deka, rozmery: dĺžka 

7. Dopadová deka, rozmery: šírka 

7. Dopadová deka, rozmery: hrúbka 

Technické vlastnosti 

1. Basketbalová lopta, 5 ks 

2. Volejbalová lopta, 10 ks 

3. Lopta na hádzanú, 5 ks 

4. Žinenka, 10 ks 

5. Žinenka pre skok vysoký, 3 ks 

6. Spojovacia plachta na doskočisko, 1 ks 

7. Dopadová deka, 1 ks 

cm 

ks 

cm 

cm 

cm 

ks 

cm 

cm 

cm 

ks 

cm 

cm 

cm 

10 

3 

200 

170 

40 

1 

510 

200 

40 

1 

510 

200 

5 

Hodnota / charakteristika 

Molten BGF5 s parametrami FIBA alebo ekv., veľkosť č. 5 , 
470 - 510 gr, z kvalitnej syntetickej kože so špeciálnou 
úpravou, vhodná aj na vonkajšiu hru, pre deti do 12 rokov, 
vysoká odolnosť 

Molten V5M4000 schválený FIVB pre tréningové účely 
alebo ekvivalent. Veľkosť č.5,hmotnost: 225 – 255 g, 
kvalitná syntetická koža, odolná a trvanlivá, vhodná aj na 
vonkajšie použitie, výmenný ventilček 

Farba striebornooranžová,32 panelová,junior, pre vekové 
kategórie dievčatá 8-14, chlapci 8-12, obvod lopty 50-52 
cm,váha 290-330 g, príp. ekvivalent 

200x100x10 cm, Plawil s polyvinylchloridovým poťahom 
alebo ekv., protišmyková úprava, spevnené rohy,náplň 
polyetylénová pena alebo ekv. 10 cm ,tuhá, pružná, úchytky 
na prenos, príp. prieduchy 

rozmery 200x170x40cm - 3 kusy, interiérová, bez suchého 
zipsu, obal polyester pogumovaný, úchyty, spodná strana 
protišmyková, prieduchy pre únik vzduchu, náplň PUR pena 

rozmer 510x200x40 cm,vyrobená z pogumovaného 
polyesteru,opatrená pružnými gumami, ktoré sa podvlečú 
pod žinenky, interiérová, odolná 

hrúbky 5 cm na doskočisko veľkosti 510x200x5 cm, 
materiál plastel B7000 alebo ekvivalent, uchytenie k 
spojovacej plachte s plastovými trojzubcami, stuhový 
uzáver, náplň molitan 5cm, interiérová 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy 

Splatnosť faktúry minimálne 14 dní. Prílohou faktúry bude doklad preukazujúci odovzdanie predmetu zákazky. 

Dodávateľ predloží cenovú ponuku v rozpise: cena za tovar v EUR bez DPH, sadzba DPH, cena za tovar v EUR s DPH 

Všetky ceny uvádza zaokrúhlene na dve desatinné miesta. 

Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky na miesto dodania, zmena ceny nie je prípustná, okrem 
zmeny zákonnej sazdby DPH. 

Názov Upresnenie 
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2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Senec 

Obec: Senec 

Ulica a číslo: Nám. Alberta Molnára 2 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy: 

28.9.2016 14:00:00 

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: položky 

Požadované množstvo: 7,0000 

3.4 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. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 228,30 EUR 

4.2 Sadzba DPH: 20,00 

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 873,96 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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. 

Strana 3 z 4 



5.5 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. 

5.6 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/ 

V Bratislave, dňa 19.9.2016 14:40:00 

Objednávateľ: 
Mesto Senec 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať 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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