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KÚPNA ZMLUVA Č#..J..... /2021

uzatvorená podľa §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 _ Muszaki Szakkôzépiskola
Galanta
Esterházyovcov 710/12, 924 34 Galanta
Ing. Beáta Kissová, riaditeľka
OO 158984
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:

Weldas spol. s r.o.
Okresný súd Trnava, č. vl. 14621/T
Ing. Vincze Attila
Matúškovská cesta Č. 881
36258580
2021824618
SK2021824618
VUS a.s.
5K57 0200 0000 00387043 3751
Slovenská republika
ak sa uplatňuje
+ 421 90S 606 534
weldas@weldas.net

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

Preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávanie - zadávanie zákazky podľa
§ 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 obstarávateľorn/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.
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Článok lo
Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je dodávka tovaru, ktorým je pracovné a ochranné vybavenie: Zvarovňa,
špecifikovaný v Prílohe Č. 1 tejto Zmluvy, ktorým je vlastný návrh plnenia predmetu zákazky a v cene
uvedenej podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, ktorým je nacenenýštruktúrovaný rozpočet ceny predmetu
zákazky. Uvedené prílohy Č. 1 a 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

1.2 Predávajúci sa touto Zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet Zmluvy špecifikovaný v prílohách č.
1 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 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,
otestovania funkčnosti všetkýchstrojov 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 českomjazyku
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 Kúpnacenapredmetu 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
neskorších predpisov.

2.2 Cenaza dodávku predmetu Zmluvy je
8775,00 EUR bez DPH, slovom: osemtisíc sedemsto sedemdesit päť euro,
Som/nie som platcom DPH: som platca DPH
DPH v EUR: 1755,00, slovom: tisíc sedemsto päťdesiat päť euro,
Cena za dodávku predmetu Zmluvy predstavuje 10530,00 EUR s DPH,
slovom: desaťtisíc päťsto tridsať euro.

2.3 V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho vrátane nákladov na dopravu spojenés 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, 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 náležitéhodokladovania 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. Predávajúci je
oprávnený vystaviť faktúru za celý predmet tejto Zmluvy len po riadnom protokolárnom
odovzdaní, inštalovaní, zapojení,otestovaní funkčnosti a uvedenia do plnohodnotnej prevádzkycelého
predmetu tejto Zmluvy vrátane zaškolenia pracovníkov. PredávajÚCi nie je oprávnený nárokovať si na
zaplatenie žiadnych preddavkov ani iných záloh pred riadnym odovzdaním predmetu tejto Zmluvy.
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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 neskoršíchpredpisov. V prípade, že doručenáfaktúra nebudeobsahovaťvšetky
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 Kupujúceho.

2.7 Faktúramusí obsahovaťokrem iného aj údaje: názovprojekte: Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby
automobilového priemyslu a strojárstva v Galante a ITMSkód projektu 302020M578.Súčasťou faktúry
musí byť dodací list, potvrdený čitateľnýrn podpisomzodpovednej osoby Kupujúcehoa otlačkom pečiatky
Kupujúceho.

tlánok III.
Miesto plnenia a dodacie podmienky

3.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy je: Stredná odborná škola technická Galanta - M(lszaki
Szakkäzépiskola Esterházyovcov710/12, 924 34 Galanta.

3.2 Termín plnenia predmetu Zmluvy na dodávku požadovaného tovaru, ktorým pravoné a ochranné
vybavenie - Zvarovňa, podľa rozpisu v Príílohe č.1 a 2 tejto Zmluvy je: do 2 kalendárnych mesiacov odo
dňa účinnosti tejto Zmluvy v súlades bodom 9.6 článku IX.

3.3 Predávajúci je povinný v prípade omeškania s dodaním predmetu Zmluvy z dôvodov mimoriadnych
udalostí požiadať kupujúceho o predlženle termínu dodaniapredmetu Zmluvy s uvedenímdôvodov, ktoré
bránili predávajúcemu dodať predmet Zmluvy riadne a včas. V takomto prípade Kupujúci schváli
predávajúcemu dodatočnú primeranú lehotu na dodanie predmetu Zmluvy, ak to povahaveci a okolností
skutočnevyžadujú, inak je oprávnený trvať na dodaní predmetu Zmluvyv pôvodne dohodnutejlehote. Ak
nebude predmet Zmluvy zo strany predávajúceho dodanýv 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 predávajúcehospravodlivo
požadovať, aby dodal predmet Zmluvy v riadne dohodnutom termíne, je kupujúci oprávnený od tejto
Zmluvyodstúpiť a žiadať si od predávajúceho zaplatiť náhraduškody, ktorá mu tým vznikla.

tlánok 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 škodyna predmete Zmluvy prechádza na Kupujúcehov časeprevzatia 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
Zmluvya výsledkov verejného obstarávania. V prípade, že sa tak nestane, má predmet Zmluvy vady. Vady
dodávkyje Kupujúci povinný písomne reklamovaťu Predávajúceho bezzbytočného 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.

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.
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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 alebovrátenie kúpnej ceny, ak ide o vady, ktoré dodaný
predmet Zmluvy robia neupotrebitetnýrn.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať
a Predávajúci povinnosť odstrániť bezplatnevady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
Kontaktná osoba vo veciachtechnických: Ing. VinczeAttila
Email: weldas@weldas.net
Telefón: +421 905 606 534

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, pokiar 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 neupotrebiteľnýrn alebo funkčne len
čiastočne upotrebiteľným, plynutie záručnej doby sa preruší až do jej úplného odstránenia, ktoré bude
písomne potvrdené Kupujúcim. V prípade, ak bude tovar v záručnej dobe mimo prevádzkypo dobu viac
ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti Predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej
servisnejorganizácie odstrániť poruchu, Kupujúci bude mať právo penalizovať Predávajúcehopokutou vo
výške0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každýdeň neprevádzkovania či nefunkčnosti tovaru počnúc 30 dňom
mimo prevádzku. To neplatí v prípade, ak Predávajúci poskytne po dobu opravy Kupujúcemu náhradný
tovar.

Článok VI.
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty

6.1 V prípade nedodržania termínu dodania celého predmetu Zmluvy do miesta plnenia vrátane jeho
inštalácie, za školenia pracovníkov a riadneho odovzdania, má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej
pokuty voči Predávajúcemu vo výške0,01% zo zmluvnej ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania.
Tým nie je dotknutý nárok Kupujúcehona náhradu škodyv 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 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,
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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.

tlánok 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 nenávratné ho finančného príspevku
(ďalej len "NFP") a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych
predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskychštrukturálnych
a investičných fondov 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
príslušnej 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 výkone kontroly 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 orgánua nimi poverenýchsubjektov 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 spojených s
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 považovaťza závažnéporušenie tejto Zmluvy. V prípade vzniku Škodyv 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 programovom období 2014-2020.

Článok 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 súladeso zákonom
č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom zneni.

9.2 Vzájomnévzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnýmiustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov a ďalšími prfslušnými právnymi predpismi platnými
v Slovenskejrepublike.

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

9.6 Po splnení odkladacej podmienky nadobudne táto Zmluvaúčinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia
správy z kontroly vykonanej riadiacim orgánom, ( ďalej len RO ), v ktorej závere RO pripúšťa výdavky do
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financovania projektu. V prípade schválenia zákazky RO ako Poskytovater NFP, je Prijímater ako Kupujúci
podľa tejto Zmluvy povinný informovať Predávajúceho 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 302020MS78, kupujúci nebude realizovať
predmet zákazky a vyhradzuje si právo od tejto Zmluvyjednostranne odstúpiť.

Miesto a dátum POdPisuJ1~ ..~:~~..t/ M · dá dni a.A o--~resto a atum po P,su:f'f:~""""""""""""
oh· oG. '2-0 L-"

Kup~j~ci: Predávajúci :

••••• m" •• oo"".oo" •••••••••••••••• ~·n~.m.o·~mn.n-

Podpis predávajúceho IIng. Beáta Kissová
riaditel'ka

Príloha Č. 1: vlastný návrh predmetuZmluvy v súlade s opisompredmetu zákazkypodložený prospektovýmmateriálom
alebo technickým listom alebo certifikátom
Príloha Č. 2: návrhna plenenie kritéria podľa prílohy č.2A a štr. rozpočetpodľa prílohy 2B
PrílohaČ. 3: original dokladu alebo overenákópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar
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Príloha č.l

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky: Zvarovňa

Názov projektu: Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu il strojárstva v Galante
Kód projektu: 302020M578
CPV kód: 42521000-4 Slovník VO: Zariadenia na odsávanie dymu

42514300-5 Filtračné prístroje
33136000-2 Rotačné a brúsne nástroje

Stručný opis: Predmetom zákazky je obstaranie pracovného a ochranného vybavenia zvarovne. Dodávka
predmetu zákazky sa požaduje vrátane dopravy, montáže, zapojenia, nastavenia, otestovanía funkčnosti,
zaškolenia a uvedenia do plnohodnotnej prevádzky v zmysle nasledovných minimálnych technických špecifikácií
predmetu zákazky.

Minimálna požadovaná uroveň technickej špecifikácie

Požadované údaje a parametre výrobku Požiadavka/počet ks Doplni{: áno/nie alebo uviesť
úda!

I

I
I

Názov tovaru (typ alebo značka il výrobca) I áno platí pre všetky položky
I --I Odsávacie zariadenie: I

mobilne dvojram nné, počet ramien 2 ks, ma . dlžka ramena
ano

1 13 m s jednorázovým filtrom, vYkon vennlétora 2 x 750 I Il m3/h,vYkon motora 1,1 kW, el.pripojeníe 3 x qOO W 3 Kemper Profimaster

8rúska TIGelektr6d: ! ano II priemer elktrod 1,0 - 4,02 hol brúsenia l~ -135, max. pnerner diamantového kotúča . I125 mm, min. olaéky 2800 ot/minúta. hmotnosť max. 6.5 kg l 8rúska TlG elektr6d I

uživaterský manuál v slovenskom alebo českom jazyku jno I áno

záručná doba na požado •••aný predmet zákazky sa požaduje na dobu
24 mesiacov il zatína plynúť odo dňa prorokolárneho prebratia áno áno
predmetu zákazky.

dodacra lehota: 2 kal. mesiace áno áno I"-~~

',' rr ~c.

--- - --------- - 4



Príloha Č. 2A

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Predmet zákazky: Zvarovňa
Stručný opis: Predmetom zákazky je obstaranie pracovného a ochranného vybavenia zvarovne

Cena za MJ Cena spolu
Výška a sadzba DPH

Cena spolu
Predmet zákazky Ml/súbor 20%

EUR bez DPH EUR bez DPH EUR s DPH
EUR

Odsávanie 3 2695,00 8085,00

!
1617,00 9702,00

Brúska TlG eíektród I l 690,00 690,00 138,00 828.00
I

Celková cena spolu - návrh na plnenie kritéria: 3775,00 1755,00 10530,00

1. Identifikačné údaje uchádzača/názov: WELDAS spol. s r.o.

2. Sídlo: Galanta, Matúškovská cesta 881

3. IČO: 36258 580

4. Som/nie som platcom DPH: som platca DPH

5. Kontaktná osoba: Ing. Vincze Attila

6. Email: weldas@weldas.net

7. Telefonický kontakt: 0905 606 534

Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru: ":7:":' ..•......•.

Dátum: 20.04.2021 -__--- _
Poznámka: Uchádzač svojím podpisom súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve a jej prílohách I
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Príloha Č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača/IČO ) WELDAS spol. s r.O. Galanta,

Matúškovská cesta 881, IČO 36258580 týmto čestne vyhlasujem, ze nemám uložený zákaz účasti vo verejnom

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania

alebo obvyklého pobytu ku dňu predloženia ponuky do verejného obstarávania na predmet zákazky: Zvarovňa.

V Galante dňa 20.04.2021
[POdPi~"''''''''''''''

štatutárneho zástupcu uchádzača
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Príloha Č. 4

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

podľa § 23 zákona

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača/IČO ) WELDAS spol. s r.o. Galanta,

Matúškovská cesta 881, IČO 36258580 týmto čestne vyhlasujem, že neexistuje dôvod na vylúčenie ponuky

podľa § 40 ods. 6 písm. fJ v tomto verejnom obstarávani na predmet zákazky; Zvarovňa, ktoré sa týka konfliktu

záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávani.

v Galante dňa 20.04.2021

1 podpis
~ ---štatutárneho zástupcu uchádzača
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Zvarovňa

Por. číslo položky Názov položky
Cena v Eur bez

MJjks
Spolu v Eur bez Spolu v Eur s

DPH 20% v Eur
DPH DPH DPH

1 ocsävacte zariadenie 2695,00 3 8085,00 1617,00 9702,00

2 Brúska TlG elektród 690,00 1 690,00 138,00 828,00

SPOLU 8775,00 1 755,00 10530,001

Dodávatel': ( názov, adresa sídla. 'ČO) WFLDAS spol. ~ r.o. Galanta, Marúškovvká C"f'stil 881, IČO 3fi 258 ')80

Kontaktná osoba a tel. kontakt: Ing. Vincze Attila, 0905 606 534

20.4.2021Dátum:

Podpis a pečiatka: )



Číslo dožiadania: el-67637/2021/T
·1e~·

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Trnava

k dátumu 06.08.2021

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 14621/T

l. Obchodné meno

WELDAS spol. s r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Matúškovská cesta 881
Názov obce: Galanta
PSČ: 92401
Stát: Slovenská republika

III. IČO: 36258580

IV. Deň zápisu: 16.02.2004

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet podnikania (činnosti)

na účely jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi (maloobchod) v rozsahu

a účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (vel'koobchod) v
o' •. nosti

atetská činnosť v rozsahu voľne] živnosti

orgán: konateľ

o: I g. Attila Vincze
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Vznik funkcie: 16.02.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konatel' spoločnosti.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Ing. Attila Vincze
Bydlisko:
Názov obce: Matúškovo č.763
Stát: Slovenská republika
Rodné číslo: 610426n301 

Výška vkladu: 6638,783775 EUR
Rozsah splatenia: 6638,783775 EUR

IX. Výška základného imania

6638,783775 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

6638,783775 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

Xl. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Spoločnosťs ručením obmedzenýmbola založená zakladateľskoulistinou zo dňa
27.11.2003 spísanou do notárskejzápisnice N 894/03,NZ 110731/03podľa slovenského
práva.

Výpiszo dňa 06.08.2021
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! Osvedčovacia doložka
Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podOby podta §35 ods. 1 písm. a) zákona
Č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pOsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon o e
Govemmente) v zneni neskoršfch predpisova Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investfcíe a informatlzáciu č.

1331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Udaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronicke) podobe

Názovdokumentu! ~S_r_o=__14_6_2_1=_T_.~pd_f ~

Formát dokumentu! ~P_D_F ___j

Hodnota elektronického odUačku pôvodného elektronického dokumentu

! yVhhPYc7bkwAWT/Lgy87GRDziGkiulmr/l14Fwwbpv9jA9jcK2gwxvpb+VyUHUefdstT2fUA8vV/hC3Ufhj2nA==

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odUačku ! SHA-512

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronicke) podobe

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

Autonzacra povodneho elektroruckeno dokumentu

I Typ autorizácie I Kvalifikovaná elektronická pečať

'l Stav autorizácíe ! platná~--------------~ 
l, Čas autorizácie 106.08.2021 08:34

Čas overenia autorizácie ! 06.08.2021 08:35

Miesto autorizácie I Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba. ktorá autonzácu vykonala

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

Zastupované osoba Liadna

Mandát Žiaden

Časova pečiatka pnpojena k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky ! Kvalifikovaná

Stav časovej pečiatky platná
~----------------------------------------------------------------~ 

Čas vysta enia časovej pečiatky I 06.08.2021 08:34

Vydavater časovej pečiatky I Time Stamp Authority 7
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I 06.08.2021 08:35

Názov dokumentu I Sro_ 4621_ T.pdf

Formát papiera Formát papiera A4 (210
x 297 mm)

Udaje novovzruknutehodokumentu v trstmnej forme

Počet listov 11

Počet neprázdnych strán 21

Formát papiera novovzruknutenodokumentu

Počet listov

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

17346-210805-3664

Údaje o zaručenej kon ver ll!

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 106.08.2021 08:35

ICO 136631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. Č. 803/S

Zaručenú konverziu vykonal'

Meno Anna

Priezvisko 1 Tun-Nagyová

Funkcia alebo pracovné zaradenie L.:I z:..:a~m..:..:e:..:s..:..:tn..::a..:..:n:..:e..:..c.!::p..:..o.:..:šty:!_ --l

.l "" bola zonbnj _ vyi<ona'" _tizoyonýmopósobom, I)dajo o"*",. pllezvlsku.lunl<dla o p"",,,,,"om uradenl ol nouvAdzlljU.

Podpis a pečiatka iL.O"EM~l'.I.M>ll A. e.6....
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