
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 17.02.2022

1. ZMLUVNÉ STRANY

1,1. Predávajúci
Obchodné meno:
Sídlo:

KVÁNT spol. s r.o.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Zastúpený: RNDr. Ľubomír Mach, konateľ
IČO: 31 398 294
DIČ: 2020330565
IČ DPH: SK2020330565
Zápis:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Email:

OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 9220/B 
ČSOB. a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava
SK65 7500 0000 0040 1352 8494
kochmiVAvam.sk

Telefón: +421 917 347 684
(ďalej iba ako ..Predávajúci“)

1.2. Kupujúci
Obchodné meno: Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - 

Múszaki, Mezôgazdasági és Elelmiszeripari
Szakkozépiskola

Sídlo: Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
Zastúpený:
IČO:
DIČ:

Ing. Dagmar Vašová, riaditeľka školy
42 317 665 
2024128216

Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

Štátna pokladnica
SK.34 8180 0000 0070 0052 6135

Mobil: 0907 292 648
Email: spojenaskoia rsm gn iil.com
(ďalej len ako „Kupujúci“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.02.2022 Kúpnu zmluvu a v súlade s článkom 11 .Záverečné 
ustanovenia, bod 11.2 tejto Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“) sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve.

V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní možno zmluvu zmeniť počas 
jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré 
verejný obstarávate! nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa 
nemení charakter zmluvy.



2. PREDMET DODATKU č. 1

Predmetom dodatku je zmena typového označenia položky č. 1 (4asť 2) a položiekč. 4 a č. 5 
(časť 3 Elektrotechnika) a zvýšenie jednotkových cien pre položky Č. 13 a č. 14 (časť 1 
Potravinárstvo) a pre položky č. 3, č. 4, č. 5, č. 8, č. 9 a č. 10 (časť 2 Strojárstvo).

Zmena typového označenia 
Časť 2 Strojárstvo

Položka č. 1 Analyzátor emisií pre benzínové a opaciometer pre naftové motory 
Časť 3 Elektrotechnika:

- položka č. 4 Notebook - vyúka pedagóg 
položka č. 5 Notebook - výuka žiak

Zvýšenie ceny pre položky: 
Časť 1 Potravinárstvo:

položka č. 13 Rožkovací stroj
položka č. 14 Rotačná pekárenská pec) 

Časť 2 Strojárstvo:
položka č. 3 Vvyúčbový panel systému - klimatizácia 
položka č. 4 Výučbový panel systému - komfortná elektronika, 
položka č. 5 Výučbový panel systému - Common Rail 
položka č. 8 Sériová diagnostika pre motorové vozidlá 
položka č. 9 Sériová diagnostika pre agrotechniku 
položka č. 10 Trenažér na výcvik vodičov skupiny B

Nové znenie článku 4. Cena, bod 4.1:
4.1 Cena Predmetu kúpy predstavuje sumu 321 877,62 EUR celkom s DPH. DPH bude 

účtovaná v zmysle legislatívy.

Časť i: Potravinárstvo
Cena bez DPH* 93 952,06 EUR
Sadzba DPH 20%
Hodnota DPH 18 790,41 EUR
Cena celkom vrátane DPH 112 742,47 EUR

časť 2: Strojárstvq
Cena bez DPH* 121 453,77 EUR
Sadzba DPH 20%
Hodnota DPH 24 290,75 EUR -
Cena celkom vrátane DPH 145 744,52 EUR-1

Časť 3: Elektrotechnika
Cena bez DPH* 52 825,52 EUR
Sadzba DPH 20%
Hodnota DPH 10 565,10 EUR
Cena celkom vrátane DPH 63 390,62 EUR
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CELKOM
Cena bez DPII* 268 231,35 EUR

ršädzba DPH 20%
Hodnota DPH 53 646,27 EUR
Cena celkom vrátane DPH 321 877,62 EUR

3- ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné body zmluvy zostávajú nezmenené.

3.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

3.4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých 
Kupujúci obdrží 2 originály a Predávajúci 2 originály.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú prílohy:

Príloha č. 1: Technická špecifikácia - časť 2 Strojárstvo a časť 3 Elektrotechnika 
Príloha č. 2: Rozpočet - časť 1 Potravinárstvo, časť 2 Strojárstvo

V Rimavskej Sobote V Bratislave
dňa.i..... . ' dňa 8.11.2022

poapis poopts i
Ing. Dagmar Vašová RNDr. Ľubomír Mach

štatutárny zástupca Kupujúceho štatutárny zástupca Predávajúceho

Stredná odborná škola technická 
s agropetravínárska - Mfeaki, Mezôgazdaságí 

fe ÉWfflisartpart SzattôtífHstefa 
Okružná 61.979 01 Rimavská Sobota 

že

K’VANT spot KA
FMF’ UK Mlvnskó dolina 

842 4í? fWäíava 
tóO;3t39«2<M IČ DPH: SK 2020330565

TeUfex:+42 i 2 654 113 44
-21-

pečiatka pečiatka



Príloha č. 2 Súťažných podkladov

Názov zákazky: Materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk školy [se'pJ

Verejný obstarávate!': Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Muszaki. 
Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Szakkozépiskola

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Verejný obstarávate!’ stanovil v časti Súťažných podkladov B. 2 Opis predmetu zákazky 
minimálne požadované technické parametre predmetu zákazky.

Uchádzač v pravom stĺpci tabuľky pre každú položku, ktorá je predmetom jeho 
ponuky uvedie svoj návrh plnenia, a to

uvedením konkrétneho zariadenia v rozsahu: názov (typ) zariadenia a obchodné 
meno výrobcu. Formulár „Technická špecifikácia predmetu zákazky“ bude prílohou 
č. 1 Kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom. Ponúkané zariadenia musia splniť 
všetky minimálne požadované parametre ako sú uvedené v časti Súťažných podkladov 
B.2 Opis predmetu zákazky.

PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA - MINIMÁLNE VYŽADOVANÉ PARAMETRE

Časť 2: Strojárstvo
Predmetom tejto časti zákazky je nákup tovarov (vybavenia) pre zabezpečenie študijných a 
učebných odborov strojárskeho zamerania modernými učebnými pomôckami pre praktické 
vyučovanie.

P.
č.

Názov položky Návrh uchádzača. ' ’
Názov (typové označenie) zariadenia a 
Obchodné meno výrobcu

1. analyzátor emisií pre benzínové a 
opaciometer pre naftové motory

Názov (typové označenie) zariadenia:
MDS 410 CZ
Obchodné meno výrobcu:: • ■ ... ' ' ' ' • ... 'ŕ. ■ • ... ■■ : • • ■
AVL. ■■■■ú '' . " ■ ....... ■...  < " . • v : " < ■ '' . .

2. Komunikačný modul - BSI Názov (typové označenie) zariadenia:
BSIcomm'. .. . """... . ' ' "■■■■ .. ' .. ’ ' "... <.'■ . .. ... .V:. ' ' ' -
Obchodné meno výrobcu:
KV . ' / ý '

3. Výučbový panel systému - klimatizácia Názov (typové označenie) zariadenia:
AC
Obchodné meno výrobcu: ......
KV

4. Výučbový panel systému - komfortná 
elektronika

Názov (typové označenie) zariadenia:
Comf. Electrics. " .. ■ r . . .,... .... ' ■ .... -- ........
Obchodné meno výrobcu:
KV ‘



í Výučbový panel systému - Common Rail Názov (typové označenie) zariadenia:
CR System
Obchodné meno výrobcu:
KV '

6. Motortester - 2 kanálový Názov (typové označenie) zariadenia:
2CH Test
Obchodné meno výrobcu:
KV

7. Motortester - 4 kanálový Názov (typové označenie) zariadenia:
: 4CH test

■ ■■■ ■ ■ : . .......... ■■■■

Obchodné meno výrobcu:
KV

8. Sériová diagnostika pre motorové vozidlá Názov (typové označenie) zariadenia: j y
KTS 560: • • ľ ľ y

Obchodné meno výrobcu: >
Bosch : i :: i y

9. Sériová diagnostika pre agrotechniku Názov (typové označenie) zariadenia:
KTS Truck

Obchodné meno výrobcu:
Bosch

10. trenažér na výcvik vodičov skupiny 8 Názov (typové označenie) zariadenia:
208VRT/2M

Obchodné meno výrobcu:
AT

11. zvárací stôl Názov (typové označenie) zariadenia:
System 22
Obchodné meno výrobcu:
Professional 750

12. invertorová zváračka . Názov (typoýépždačehie) zariádehia: "y ?
MMA 400 G

Obchodné meno výrobcu:
RILON j 1 y y ý ■ :y yi

13.
I

i

zváračka na zváranie v ochrannej 
atmosfére

Názov (typové označenie) zariadenia:
195/2 MIG-MAG TELWIN

Obchodné meno výrobcu:
TELMIG

14. plazmový rezač Názov (typové označenie) zariadenia:
CutmastérIOO

Obchodné meno výrobcu:
Esab y ■ y

15. ochranné závesy » Názov (typové označenie) zariadenia:
ORANGE-CE ..... .. ■■ . .. . .... .
Obchodné meno výrobcu:
Cepro y : y

16. odsávacie zariadenie i Názov (typové označenie) zariadenia: J y
ľ 20ftm3/h ' ' y|||ýyj(yyý'

Obchodné meno'výrobcu:
Kemper



Uchádzač pripojí k formuláru „Technická špecifikácia predmetu zákazky“ aj vlastný 
opis predmetu zákazky, ktorým môže byť produktový katalóg, technický list, fotografia 
resp. iný ekvivalentný dokument obsahujúci technické a funkčné údaje o ponúknutom 
zariadení, ktorými jednoznačne preukáže, že ním ponúkané zariadenia spĺňa minimálne 
technické požiadavky verejného obstarávateľa stanovené v časti Súťažných podkladov B.2 
Opis predmetu zákazky.

Prílohu (vlastný opis predmetu zákazky, ktorým môže byť produktový katalóg, technický 
list, fotografia resp. iný ekvivalentný dokument obsahujúci technické a funkčné údaje o 
ponúknutom zariadení) uchádzač predloží výlučne pre tieto položky:

Časť 2 Strojárstva)
Č.p. Názov položky
1 Analyzátor emisií pre benzínové a opaciometer pre naftové motory
3 Vyúčbový panel systému - klimatizácia
4 Vyúčbový panel systému - kom fortná elektronika
5 Vyúčbový panel systému - Cornmon Rail
10 Trenažér na výcvik vodičov skupiny B
12 Invertorová zváračka .
13 Zváračka na zváranie v ochrannej atmosfére
14 Plazmový rezač

Upozorňujeme na § 21 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, podľa ktorého 
ponuka, návrhy a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené 
v štátnom jazyku (slovenskom jazyku). Ak je 'doklad alebo dokument vyhotovený 
v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka: to neplatí 
pre ponuky, návrhy, doklady'a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel 
v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

Prehlásenie uchádzača:
Prehlasujem, že všetky vyššie uvedené zariadenia/položky, na ktoré predkladám svoju 
ponuku, spĺňajú "minimálne požadované technické parametre" tak, ako sú uvedené 
v príslušnom popise. Som si vedomý, že ak sa pri dodaní technológie preukáže, že 
dodaná technológia uvedené technické parametre nespĺňa, môže to verejný 
obstarávate!’ považovať za. nedodanie. Tiež som si vedomý zmluvných dôsledkov v 
takomto prípade. -------------------------4---------

V Bratislave, dňa 8. 11. 2022
RNDr. Ihihomir Mach, konateľ 

KWNTspi. ' w. 
FMF! UK MfynskáÁAna

IČO: 3 A982AUČ DPH: SK 2029330565 
. TsU Äx: R2,l 2 654 113 44

■A A



Príloha č. 2 Súťažných podkladov

Názov zákazky: Materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk školy □
Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Muszaki, 
Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Szakkozépiskola

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
upravená pre dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

Verejný obstarávateľ stanovil v Časti Súťažných podkladov B. 2 Opis predmetu zákazky 
minimálne požadované technické parametre predmetu zákazky.

Uchádzač v pravom stĺpci tabuľky pre každú položku, ktorá je predmetom jeho 
ponuky uvedie svoj návrh plnenia, a to

uvedením konkrétneho zariadenia v rozsahu: názov (ty p) zariadenia a obchodné 
meno výrobcu. Formulár „Technická špecifikácia predmetu zákazky“ bude prílohou 
č. 1 Kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom. Ponúkané zariadenia musia splniť 
všetky minimálne požadované parametre ako sú uvedené v časti Súťažných podkladov 
B.2 Opis predmetu zákazky.

PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA - MINIMÁLNE VYŽADOVANÉ PARAMETRE

Časť 3: Elektrotechnika
Predmetom tejto časti zákazky je nákup tovarov (vybavenia) pre zabezpečenie študijného 
odboru elektrotechnického zamerania modernými učebnými pomôckami pre praktické 
vyučovanie.

P.
č,

Názov položky Návrh uchádzača:
Názov (typové označenie) zariadenia a
Obchodné meno výrobcu

?T "N.,

1. Elektronický simulátor Názov (typové označenie) zariadenia:
Brick’r’knowlidge Advanced & Arduíno Set
Obchodné meno výrobcu: ■

Allnet
—J

2. Osciloskop digitálny 2 kanálový, farebný Názov (typové označenie) zariadenia: ..........
SDS8202V
Obchodné meno výrobcu: ■

OWON ’ .ľ - ■ ■ ■

3. Meracia stanica pre meranie impulzných, Názov (typové označenie) zariadenia: -

napäťových, prúdových, časových, 
tepelných, tlakových, svetelných veličín a 
signálov v elektrike a elektronike

Measure Module 3
Obchodné meno výrobcu. ' . 
KVÁNT

automobilov a dopravných vozidiel - Modul . - ' • . t' '
3 —

4. Notebook - výuka pedagóg Názov (typové označenie) zariadenia: ■
r'

Aspire5NX.A50EC.008
Obchodné meno výrobcu: ■ ■ ľ-T-

Acer



5. Notebook - výuka žiak Názov (typové označenie) zariadenia:
Aspire 5 NX.A50EC.008
Obchodné meno výrobcu: . ..
Acer

6. Sada pasívnych a aktívnych súčiastok, 
po'ovodičcvé súčiastky, vodiče a 
elektroinštalačný materiál

Názov (typové označenie) zariadenia:
Active & Passive Components Set 
Obchodné meno výrobcu:
KVÁNT

7. Sada náradia pre elektronické a 
elektrotechnické merania

Názov (typové označenie) zariadenia: • . .
Elekctrotechnic Tools Set
Obchodné meno výrobcu: ' ľ . ? ; ?•
KVÁNT

8, Skrine na odkladanie pre meraciu techniku 
a náradie

Názov (typové.označenie) zariadenia. * *
1NB199017X0Í
Obchodné meno výrobcu: .. u ..
KVÁNT

9. Multifunkčné pracovisko merania - zostavy
PLC typ ■ 3

■ Názov (typové označenie) zariadenia: ■
LOGO!
Obchodné meno výrobcu:
Siemens

10. Elektrotechnické laboratórim na el. 
merania( 6 pracovísk pre 12 žiakov)

Názo.v (typové označenie) zariadenia:
Elektrolab
Obchodné meno výrobcu:
KVÁNT

Uchádzač pripojí k formuláru „Technická špecifikácia predmetu zákazky“ aj vlastný 
opis predmetu zákazky, ktorým môže byť produktový katalóg, technický list, fotografia 
resp. iný ekvivalentný dokument obsahujúci technické a funkčné údaje o ponúknutom 
zariadení, ktorými jednoznačne preukáže, že ním ponúkané zariadenia spĺňa minimálne 
technické požiadavky verejného obstarávateľa stanovené v časti Súťažných podkladov B.2 
Opis predmetu zákazky.

Prílohu (vlastný opis predmetu zákazky, ktorým môže byť produktový katalóg, technický 
list, fotografia resp. iný ekvivalentný dokument obsahujúci technické a funkčné údaje o 
ponúknutom zariadení) uchádzač predloží výlučne pre tieto položky:

Časť 3 Elektrotechnika
Č.p. Názov položky
1 Elektronický simulátor
3 Osciloskop digitálny 2 kanálový, farebný
10 Elektrotechnické laboratórium na e- merania (6 pracovísk pre 12 žiakov)

Upozorňujeme na § 21 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, podľa ktorého 
ponuka, návrhy a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené 
v štátnom jazyku (slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený 
v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí 
pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zisti rozdiel 
v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.



Prehlásenie uchádzača:
Prehlasujem, že všetky vyššie uvedené zariadenia/položky, na ktoré predkladám svoju 
ponuku, spĺňajú "minimálne požadované technické parametre" tak, ako sú uvedené 
v príslušnom popise. Som si vedomý, že ak sa pri dodaní technológie preukáže, že 
dodaná technológia uvedené technické parametre nespĺňa, môže to verejný 
obstarávateľ považovať za nedodanie. Tiež som si vedomý zmluvných dôsledkov v 
takomto prípade. -------- -------------- z-----------

V Bratislave, dňa 08.11.2022
RNDr. Ľiibqmfr Mach

konateľ

K'VAWT Sjwl. s w.
FMF! UK Mlynská dolina

842 48 BfíitUlavs 
1ČO:3‘39g:miC DW: SK 202033056S 

TK.,šxrtíi 2654 1’3 44



Príloha č, 7 Súťažných podkladov

CENOVÁ PONUKA: Materiálno - technické vybavenie odborných pracovísk škoiy 
časť 2 Strojárske odbory

Identifikácia zadávateľa zákazky

Verejný obstarávateľ:

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska- 
Múszaki, Mezogazdasági és Élelmiszeripari Szakkôzépiskola

Sídlo: Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
IČO zadávateľa: 42 317 665

Názov zákazky:
Materiálno - technické vybavenie odborných pracovísk školy, 
časť 2 Strojárske odbory

Kód projektu: 302021J429
Identifikácia predkladateľa ponuky . ' r - ■ 7-, ý ;■■■>'■ ■ 7^-1 7 ' ' 77'ý. i

Obchodné meno uchádzača: ■ KVÁNT spolls .r.o, : 7
Sídlo uchádzača: : • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
IČO uchádzača: 31 393 294
Kontaktná osoba - predkladáte!' ponuky: ■ Jakub Kochan
Tel. číslo na predkladateľa ponuky: 421 9.17 347 684 ' -
Dátum vypracovania cenovej ponuky: :: 8.11.2022 (úpraya:Rré:dodätokjč:i3Ku jKúphéj zni:uve) :•

A . B KK <77.:fi b E F tí

P.č. Položka Ml Množstvo
Cena /I ks 
bezDPH v

EUR

Cena
celkom bez
DPH v EUR

Cena celkom s
DPH v EUR

1

analyzátor emisií pre benzínové a 
opaciometer pre naftové motory

.ks
1 9 292,00 . . - 9 292,00 711150,40

2 komunikačný modul - BSI ks i , f ' 1 833,33- 1 833,33 . .2 200,00
■ ' 3 výučbový panel systému -klimatizácia „ks. 1 - 17 500,00 17 500,00 21000 00

4
výučbový panel systému - kcmfdrtná- 
elektronika ......................... ks

-. 1 13 950,00; ! 13 950,00 ■ -;7 ■ 16740,00

. 5 výučbový panel systému - Cqmmon Raji ks*
. • J • • 15 900,00 15 900,00 19 080 00

6 motortester - 2 kanáiový ks 1 .2 695,73 . 2 695,7-3 3 234,88
7 motortester-4 kanálový ks 1 3 210.00 -3 210.00 7' K 852,00

8
sériová diagnostika pre motorové 
vozidlá ks

1 . 6 558,49 ■ 6 558,49
®— ' .

.. 1 ' 7 870.19

9 sériová diagnostika pre agrotechniku ks 1 ■3 573,00 3 57 jjOt) . ľ 4 287,60
10 trenažér na výcvik vodičov skupiny B ks 1 13 250,0.0 . 13 250,00 7 7' ' ' 15 900,0.0

11 zvárací stôl ks 6 1 797,00.. 10 782^00 ' 12 938,40
12 invertorová zváračka ks 6 82-5,55 7 . 4 959,30 '■5 951,16

13
zváračka na zváranie v ochrannej 
atmosfére . .

ks
6 '679,76 4-078,56 4 894,27

14 plazmový rezač ks 1 4 784,00 4 784,00 5 740,80

15 ochranné závesy ks 12 ..- 68,96 7 82.7,52 ■ 993,02



16 odsávacie zariadenie ks 6 1 376,64 8 259,84 . 9 911,81

Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto dodania, umiestnenie, zapojenie a zaškolenie a dodanie návodov na obsluhu 
a údržbu v slovenskom jazyku.

Cena spolu za celok bez DPH: . ; 121 453,77 i . S DPH: 145 744,52

Cestne prehlasujem, že cenová ponuka spĺňa všetky požadované parametre, charakteristiky a 
požiadavky na predmet zákazky podľa špecifikácie predmetu zákazky uvedených v Prílohe č. 1 Výzvy 
na predkladanie ponúk.
Vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Ak je uchádzač neplatca DPH, v stĺpci 
"E" uvedie svoje jednotkové ceny a 
nevypĺňa stĺpec "G"

Miesto: BRATISLAVA
Dátum 08.11.2022

KVA MT spel « r.n,
FMľ! UK Mlynská dolina 

841.42 Bmísiava '
IČO: 30904 ÍČ DPH; SK 202Ô33Ú565

TíL, fax:+-421 2654 H3 44



Príloha č, 7 Súťažných podkladov

C E N O V A P O N U K A:^MateHáin'<7—'t^hnickéVj^avenie'odboTnýGh pracovís4rškôiy~3 
časť 1 Potravinárske odbory - j

Identifikácia zadávateľa zákazky

Verejný obstarávateľ:

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska- 
Muszaki, Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Szakkôzépiskola

Sídlo: Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
IČO zadávateľa: 42 317 665

Názov zákazky:
Materiálno - technické vybavenie odborných pracovísk školy, 
časť 1 Potravinárske odbory

Kód projektu: 302021J429
Identifikácia predkladateľa ponuky
Obchodné meno uchádzača: KVÁNT spol. s r.o.

Sídlo uchádzača:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, 
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

IČO uchádzača: 31 398 294
Kontaktná osoba - predkladateľ ponuky: Jakub Kochan
Tel. číslo na predkladateľa ponuky: 421917 347 684
Dátum vypracovania cenovej ponuky: 8.11.2022.(úprava pre dodatok Č. ľ ku Kúpnej zmluve) i

A B c D E F G

P.č. Položka MJ Množstvo
Cena /I ks 
bez DPHv

EUR

Cena 
celkom bez 
DPH v EUR

Cena celkom s
DPH v EUR

1 x miesič cesta ks 2 3 526,37 7 052,74 8 463,29

2
univerzálny kuchynský robot 
profesionálny ks 1 1817,19 * 1817,19 2 í 80,63

3
temperovací stroj stroj na výrobu a 
zohrievanie čokolády ks 1 311,71 311,71 - .374,05

4
nerezové stoly do troch potravinárskych 
dielní ks 12 558,60 ' 6 703,20 -i r ■- 8 043,84

5 umývací drez ks 3 -330,42 ■ 991,26 1189,51
5 nerezové regály ks 6 275,12 1650,72 .- . r 1980,86
7 mraziaci box ks 1 2 516,98 2 516,93 23 020,38
8 chladiaci modulárny box ks 1 4 196,41 4 195,41 . ■ 5 035,69
9 etážová pec ks ? 3 089,45 ' 6 178,90 - ■ 7 414,68
10 konvektomat ks 2 3 152,87 6 303,74 ■ 7 564,49
11 osievačka múky ks 1 4 711,84 4 711,84 5 654,21
12 delička cesta s vygumovaním ks 1 13 115,90 13 115,90 15'739; OS
13 rožkovací stroj ks 1 5 350,00 5 350,00 ■6 420,00
14 rotačná pekárenská pec ks 1 20 550,00 20 550,00 .. 24 660,00
15 vozíky na plechy ks 5 205,74. - 1 028,70 ' 1 234,44
16 váhy stolové ks 4 238,15 ' - 952,60 1 143,12
17 plechy na pečenie ks 20 46,13 .922,60 . . 1107,12

18 chladnička profesionálna min. 3501 ks 1 746,88 746,88 396,26



Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto dodania, umiestnenie, zapojenie a zaškolenie a dodanie návodov na obsluhu 
a údržbu v slovenskom jazyku.

19
varný nerezový kotol do mäsiarskej 
dielni min. 851 ks i 3 340,90 3 340,90 4 009,08

20 kuter min. 30 1 ; ks 1 3 141,40 3 141,40 3 769,68

21 miešačka mäsa ks 1 391,58 391,58 469,90

22 narážka min. 7 i ks i 206,98 206,98 248,38

23 udiareň s príslušenstvom ks 1 680,59 ?. 680,59 . 816,71
.... 24 krájacie dosky ks 10 28,50. 285,00 ■ 1342,00

25 elektrický nárezový stroj ks 1 534,91 534,91 641,89

26 elektrická brúska na nože ks 1 213,22 213,22 255,86

27 elektrický lapač hmyzu ks 1 56,11 56,11 67,33

Cena spolu za celok bez DPH: 93 952,06 s DPH: 112 742,47

Cestne prehlasujem, že cenová ponuka spĺňa všetky požadované parametre, charakteristiky a 
požiadavky na predmet zákazky podľa špecifikácie predmetu zákazky uvedených v Prílohe č. 1 Výzvy 
na predkladanie ponúk.
Vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Ak je uchádzač neplatca DPH, v stĺpci 
"E" uvedie svoje jednotkové ceny a 
nevypĺňa stĺpec "G"

Miesto: BRATISLAVA
Dátum 08.11.2022

\ \ -tRNDr. Ľubomír Mach, konateľ |
nňčutV Vík sajpoužíva) j

v?< ; v Y'i.
FMP! UK Mlynská riotina

842 4f Bratislava
3ľ»Ä ÍČ DPH: SK 2020330565

' W. fi.xľ+42l 2v54


