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Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol 

 

Kúpna zmluva č................/...................... 

uzavretá v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení 

(ďalej len „Zmluva“) 

1. Zmluvné strany 

 

1.1 Kupujúci:   Obec Vinodol 

Sídlo:   Obecná 473/29, 951 06 Vinodol 

Štatutárny orgán: Peter Straňák, starosta obce 

IČO:   00308625 

 DIČ:   2020408445 

Miesto plnenia: Základná škola, Obecná ul. 473/29, 951 06 Vinodol 

Ďalej len Kupujúci 

 

1.2 Predávajúci:  Scholaris, s.r.o. 

Sídlo:   Kalvária 3, 949 01 Nitra  

Štatutárny orgán: Ing. Martina Lauková  

IČO:   46324844 

 DIČ:   2023331508 

IČ DPH:  SK2023331508 

Číslo účtu IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805 

Ďalej len Predávajúci 

 

Podkladom pre uzavretie tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je cenová ponuka 

úspešného uchádzača zákazky s nízkou hodnotou s názvom „Didaktické prostriedky pre 

prírodovednú učebňu”.  

 

2. Predmet kúpnej zmluvy 

1. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu didaktické 

prostriedky pre prírodovednú učebňu (ďalej len „tovar“) podľa špecifikácii predmetu 

zmluvy a podrobného rozpočtu – príloha č. 1, pre projekt s názvom „Zlepšenie kľúčových 

kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1“, ITMS kód projektu: 302021K616. 

2. Dodanie tovaru zahŕňa jeho dopravu do miesta plnenia, balné a všetky ostatné súvisiace 

náklady. 

3. Predávajúci zabezpečí dodávku tovaru na miesto plnenia určené v článku 3.2 Zmluvy. 

4. Predávajúci prehlasuje, že je vlastníkom tovaru a je oprávnený s ním nakladať za účelom 

jeho predaja podľa tejto zmluvy. 

5. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas za dodaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, a to za 

podmienok uvedených v tejto zmluve.  
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3. Dodacie podmienky 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar Kupujúcemu do 1 mesiaca 

od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Konkrétny termín dodania oznámi Predávajúci 

kupujúcemu najmenej dva pracovné dni vopred a to písomne prostredníctvom e-mailu. 

2. Miestom dodania tovaru: Základná škola, Obecná ul. 473/29, 951 06 Vinodol. (ďalej len 

„miesto dodania“). 

3. Kupujúci je povinný pri dodávke tovaru vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne 

reklamovať prípadnú nekompletnosť, alebo zjavnú vadu tovaru. 

4. Dodaný tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti 

uvedené v špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Kupujúci je oprávnený pri 

dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru, ako toho ktorý je 

uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy tento tovar neprevziať. Špecifikácia tovaru v prílohe č. 

1 tejto zmluvy musí byť zhodná s tovarom uvedeným v ponuke predloženej Predávajúcim 

vo verejnom obstarávaní. 

 

4. Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Kúpna cena Tovaru je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, v súlade 

s ponukou Predávajúceho, ktorú v rámci verejného obstarávania predložil takto: 

 

 Celková cena bez DPH:  18 945,00 EUR 

 DPH 20 %. 3 789,00 EUR 

 Celková cena vrátane DPH: 22 734,00 EUR 

 

2. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká Predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov 

spôsobom uvedeným v tejto zmluve a ukončením preberacieho konania zo strany 

Kupujúceho. 

3. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. 

4. Úhrada kúpnej ceny bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe 

faktúry vystavenej predávajúcim. 

5. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj názov projektu: Zlepšenie 

kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 a ITMS kód projektu: 

302021K616, aby boli jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo sa dvojitému 

financovaniu. V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je Kupujúci 

oprávnený predmetnú faktúru vrátiť. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a 

doručiť ju Kupujúcemu s uvedením novej lehoty jej splatnosti. 

 

5. Zodpovednosť za škodu a za vady, záručná doba 

1. Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby, ktorá bola Predávajúcim 

stanovená na 24 mesiacov. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. 

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je dodaný podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade 

s jeho ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní a počas záručnej doby bude mať 

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady tovaru počas záručnej doby, má Kupujúci 

právo požadovať a Predávajúci bezplatne odstrániť vady tovaru. 
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3. Záruka na tovar podľa tohto článku platí za predpokladu, že Kupujúci tovar používa 

a obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií Predávajúceho. Predávajúci neručí 

za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou zo stany Kupujúceho. 

4. Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) tovaru uplatní bezodkladne po ich 

zistení.  

 

6. Sankcie 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a 

kontrolných orgánov, nebude v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou takejto faktúry 

mať Predávajúci nárok na úhradu úrokov z omeškania. 

2. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, respektíve nekonanie a 

omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim 

orgánom, orgánov kontroly a auditu podľa Európskej komisie a iných orgánov riadenia a 

kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok 

omeškanie platieb zo strany Kupujúceho Predávajúcemu. 

3. Kupujúci je oprávnený v prípade akéhokoľvek porušenia Kúpnej zmluvy zo strany 

Predávajúceho uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každé porušenie Kúpnej 

zmluvy samostatne. 

4. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Kupujúceho na zaplatenie 

zmluvnej pokuty Predávajúcemu, a to na bankový účet Kupujúceho uvedený vo výzve. 

5. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorú 

svojím konaním/nekonaním spôsobil Kupujúcemu Predávajúci, ani nárok Kupujúceho na 

odstúpenie od zmluvy. 

 

7. Odstúpenie od zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto 

zmluve, zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností 

dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a následne zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. 

2. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Kupujúcim ako 

prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania plnení podľa 

Kúpnej zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, keď Predávajúci akokoľvek porušil 

zmluvné povinnosti. 

4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 

Kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane. 

5. Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak: 

a) Kupujúci vstúpi do nútenej správy, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, bude 

vyhlásené exekučné konanie. 

b) V primeranej lehote neposkytne spolupôsobenie, pričom zmarí Predávajúcemu 

možnosť vykonať plnenie podľa tejto zmluvy. 

d) Vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Kupujúceho, ktoré zásadne zmenia 

podmienky plnenia tejto Zmluvy a súčasne sa nejedná o okolnosti vylučujúce 

zodpovednosť Kupujúceho, 
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e) Je preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto 

zmluvy súvisiacich s činnosťou Kupujúceho. 

 

8. Platnosť zmluvy 

1. Táto zmluva je platná jej podpisom oboma Zmluvnými stranami a účinná splnením 

všetkých nasledujúcich odkladacích podmienok: 

a) schválenie pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania poskytovateľom 

NFP; 

b) zverejnenie zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s 

ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na 

webovej stránke verejného obstarávateľa. 

 

9. Spoločné ustanovenia 

1. Predmet zmluvy je financovaný z fondov Európskej únie v rámci IROP, Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: výzva číslo: IROP-PO2-SC222-

2016-13. 

2. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými 

prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to 

oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené 

osoby; 

b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby; 

c) Úrad vládneho auditu; 

d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky; 

e) Kontrolné orgány Európskej únie; 

f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit; 

g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky; 

h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 

3. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne príjmu opatrenia na nápravu 

nedostatkov, zistených kontrolou (auditom) overovaním a to v lehote stanovenej 

Kupujúcim. 

 

10. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť výhradne písomnou 

formou po odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami a v súlade s § 10 zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a 

 súhlasom poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v prípade potreby. 

2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a súvisiacich 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 

Predávajúci a dve vyhotovenia Kupujúci. 
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4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 

a) Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy a podrobný rozpočet 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú prednostne 

riešiť formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor 

nevyrieši zmierom, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie 

príslušný súd Slovenskej republiky. Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky 

a právny vzťah sa bude vzťahovať k právnym predpisom Slovenskej republiky. 

6. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo ES, nespôsobí to neplatnosť celej 

zmluvy. Zmluvné strany sa a takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným 

rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby 

bol zachovaný účel tejto zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

7. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej 

vôle, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom 

a že obsahu zmluve porozumeli v celom rozsahu. 

 

Vo Vinodole dňa: .................................  V Nitre dňa: 16.06.2020                                                                         

 

 

 

Za Kupujúceho:                                                                      Za Predávajúceho: 

 

 

 

Peter Straňák, starosta obce     Ing. Martina Lauková, konateľ 
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Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy a podrobný rozpočet 

 

Špecifikácia predmetu zmluvy 

Učebné pomôcky - učiteľ 

Položka 
MJ Počet  

Minimálna špecifikácia: 

Meracie senzory - 

učiteľská sada pre  

Chémiu 

sada 1 USB modul - umožňujúci rýchle pripojenie meracích senzorov 

k PC, podpora operačných systémov: Vista, Win7, Win8, Mac, 

XO a Linux, poskytujúci ako napájanie senzorov, tak 

komunikáciu medzi počítačom a snímačmi, pripojenie cez USB 

a mini USB. Senzory s procesorom a flash pamäťou s uložením 

min. 5 meraní priamo v senzore: senzor napätia, prúdu, svetla, 

teplota kvapaliny, teplota vysoká, tlak, vodivosť, CO senzor, 

PH meter 2x, oxymeter, senzor chloridov, vápenatých solí, Wi-

Fi modul, rádiový komunikačný modul, grafický zobrazovací 

modul, batéria 3x, SW. 

Digitálna učiteľská 

váha 

ks 1 Presné digitálne váhy s kapacitou váženia max. 2000g, stupnica 

min. 0,01g, rozmer váž. plochy min. 120x155 mm, hmotnosť 

možno merať v gramoch, unciach, karátoch, librách, funkcia 

počítania kusov, kalibračné funkcie 1kg závažím (súčasťou 

bal.), napájanie pomocou adaptéra AC 110-220V, alebo na 

batérie, ktoré sú súčasťou balenia. Váhy dodané spolu so sadou 

závaží 500mg v zložení min. (1x závažie 200g, 2x závažie 

100g, 1x závažie 50g, 2x závažie 20g, 1x závažie 10g, 1x 

kliešte). 

Sada laboratórnych 

stojanov 

s príslušenstvom 

sada 1 Laboratórny stojan s príslušenstvom obsahuje minimálne 3 

rôzne kruhy na varenie s priemermi 70, 100 a 130mm, 1 držiak 

na chladič, 2 držiaky bez svorky a 6 dvojitých svoriek, kovovú 

základňu, základovú tyč s výškou min. 750 mm, 1 ks sieťku nad 

kahan min. 120x120 mm s keramickou vrstvou.  

Chemický kahan s 

príslušenstvom 

sada 1 Chemický, sklenený liehový kahan s príslušenstvom. Sada 

obsahuje min.: 1 ks liehový kahan s objemom 250ml, hrúbka 

skla 1,8 mm, 1ks laboratórna trojnožka so sieťkou nad kahan, 1 

liter lieh na horenie.  

Stojan na sušenie 

chemického skla 

a pomôcok 

ks 1 Stojan na sušenie laboratórneho skla  a pomôcok s kapacitou 

min. 55 miest, pozostáva z 2 častí - stojan a miska na 

zachytávanie vody, rozmery stojana min. (VxDxŠ) 64x36x14 

cm. 

Laboratórne podnosy  sada 1 Sada laboratórnych podnosov pre učiteľa obsahuje min. 2 ks 

tácok, min. rozmery tácok: 300x400x40 mm a 250x250x40mm, 

s teplotnou odolnosťou min. do 50°C  a chemickou odolnosťou 

pre materiály PS.  

Ekologická sada s 

príslušenstvom  

sada 1 Ekologická sada obsahuje minimálne materiál na rozbor vody a 

pôdy a na meranie najdôležitejších látok, ktoré ovplyvňujú naše 

životné prostredie. Obal kufríka je pevný a vodotesný. Kufrík 

obsahuje minimálne: 80 stranový návod na použitie s farebnými 

ilustráciami, tabuľkami a podrobnými vysvetleniami v 

slovenskom jazyku, sadu s roztokmi na 59 experimentov od pH 

3 do pH 9; amónium 0,05 – 10 mg/l; dusitan 0,02 – 1,0 mg/l; 

dusičnan 10 – 80 mg/l; fosfát 0,5 – 6 mg/l, extrakčné tekutiny 

na analýzu pôdy, experimenty s dusičnanom, fosfátom a 

amóniom, kartu s farbami na porovnanie nameraných hodnôt, 
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filtračnú trojnožku, vreckové zväčšovacie sklíčko s 2- a 4-

násobným zväčšením, špeciálny štetec na mikroorganizmy, 

vodeodolnú podložku na biologické experimenty, pomôcky ako 

sklíčka na vzorky, filtračný papier, laboratórne fľaše so širokým 

otvorom a kadičky, hárok veľkosti A2 na zapisovanie 

výsledkov meraní. Súčasťou dodávky je videomanuál pre prácu 

s ekologickým kufríkom.  

Ochranné 

prostriedky - učiteľ 

súbor 1 Sada ochranných prostriedkov pre prácu v chemickej učebni. 

Sada obsahuje minimálne tieto ochranné prostriedky a tie majú 

spĺňať minimálne tieto požiadavky: 1 ks ochranných okuliarov - 

polykarbonátové, číre, nepriamo vetrané, spĺňajúce požiadavku 

EN 166 a EN 170, 1ks ochranný štít - polykarbonátový, 

spĺňajúci požiadavky EN 166 , 1ks pracovný plášť biely s 

dlhým rukávom, tromi vreckami a vzadu s nastaviteľným 

opaskom, veľkosť min. XL, 1 ks ochranných rukavíc vhodných 

do chemického prostredia a spĺňajúce požiadavky EN 374, 1ks 

chňapka silikónová, vhodná do chemického prostredia.  

Sada laboratórneho 

skla a laboratórnych 

pomôcok - učiteľ 

sada 1 Sada laboratórneho skla a pomôcok obsahuje minimálne: 2x 

kadička vysoká s výlevkou  400ml, 1x kadička nízka 

s výlevkou 150ml, 1x kadička vysoká s výlevkou  250ml, 2x 

banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 2x  banka s plochým dnom 

titračná 250 ml, 2x skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s 

vyhrnutým okrajom, 2x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 

mm s vyhrnutým okrajom, 1x pipeta delená 10 ml, 2x miska 

Petriho sklenená 90 mm, 2x valec odmerný vysoký 250 ml, 1x 

lievik, 1 ks byreta objem 25 ml, sklená tyčinka, stojan na 10 

skúmaviek, 3 rôzne držiaky, 8x kadička vysoká s výlevkou  

400ml, 8x kadička nízka s výlevkou  150ml, 8x kadička vysoká 

s výlevkou  250ml, 8x banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 8x 

skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým 

okrajom, 8x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s 

vyhrnutým okrajom, 8x pipeta delená 10 ml, 8x miska Petriho 

sklenená 9 0 mm, 8x valec odmerný vysoký 250 ml, 8x lievik,  

8x sklená tyčinka, 8x stojan na 10 skúmaviek, 8x tri rôzne 

držiaky.  

Súbor chemikálií pre 

učebňu biochémie  

súbor 1 1l kyseliny chlorovodíkovej, 1l kyseliny ducičnej, 1l kyseliny 

sírovej, 500g hydroxidu sodného, 500g síranu meďnatého, 500g 

chloridu vápenatého, 500g uhličitanu vápenatého,200 g železo 

práškové, 200g hliník práškový, 200g zinok granulovaný,  200g 

zinku práškového, 1l peroxidu vodíka, 50g sodík, 200g horčík 

práškový, 200g síra, 200g oxid manganičitý, 500g hydroxid 

draselný, 500g jodid draselný, 500g uhličitan sodný, 500g 

manganistan draselný, 1kg hydrogénuhličitansodný, 1l etanol, 

500g glukóza, 500g fruktóza, 500g škrob, 500g kyselina 

citrónová. Súčasťou sady majú byť karty bezpečnostných 

údajov v tlačenej forme. 

Spotrebný materiál a 

vybavenia pre 

učebňu biochémie - 

učiteľ 

súbor 1 Spotrebný materiál k dodaným pomôckam pre učebňu 

biochémie. Sada obsahuje minimálne: filtračný papier kruhový 

pr. 100mm - 100ks/bal, materiál na pokusy: 20ks pipeta sterilná 

- 3ml, 20ks jednorázová striekačka, skúmavka s guľatým dnom 

- rovný okraj 18x180mm, špachtľa s lyžičkou 210mm, kadička 

priesvitná 250ml (lisovaná stupnica), kadička priesvitná 50ml 

(lisovaná stupnica), odmerný valec vysoký priesvitný (s 
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lisovanou stupnicou) 250ml, tyčinka miešacia otavená 

5x300mm, miska biela plastová 202x151x81mm, náhradné 

činidlá - Hydrogénuhličitan sodný (sóda) 500g, Kyselina 

citrónová potravinárska 500g, Potravinárske farbivo 20g - 4ks, 

hygienické jednorázové pomôcky - Rukavice vinylové bez 

púdru, veľ. L, 100 ks. 

Učebné pomôcky - 16 žiakov 

Meracie senzory - 

žiacka sada pre  

Chémiu a biológiu 

sada 1 USB modul - umožňujúci rýchle pripojenie senzorov k 

počítaču, modul batérie, grafický zobrazovací modul pre 

zobrazenie experimentu bez PC, WiFi komunikačný modul pre 

zobrazenie na tabletoch, smartphonoch. Senzor srdečného 

rytmu a pulzu, spirometrický senzor, senzor vodivosti pokožky, 

EKG senzor, senzor stisku, modul batérie, grafický zobrazovací 

modul pre zobrazenie experimentu bez PC. Senzor teploty s 

nerezovým čidlom s rozsahom min. -40 až 140°C, oxymeter s 

meraním rozpusteného kyslíku vo vode i vo vzduchu, pH meter 

s rozsahom min. 0-14pH, senzor relatívnej vlhkosti, senzor 

teplôt širokého rozsahu s rozsahom min. -200 až 1200°C. 

Každý senzor musí mať procesor a flash pamäť s uložením min. 

5 meraní priamo v senzore. Celá meracia sada senzorov musí 

byť navzájom kompatibilná.  

Sada laboratórnych 

stojanov s 

príslušenstvom 

sada 1 Sada min. 2ks laboratórnych stojanov s príslušenstvom. Každý 

laboratórny stojan je s doskou a tyčou min. 750mm. Každý lab. 

stojan obsahuje: 1ks kruh na varenie pr. 130mm, 1ks kruh na 

varenie pr. 100mm, 1ks kruh na varenie pr. 70mm, 1ks držiak 

na chladič veľký, 2ks držiak bez svorky, 6ks krížová svorka a 

sieť nad kahan s keramickým stredom. Pre skupinu max. 4 

žiakov. 

Sada chemických 

kahanov s 

príslušenstvom 

sada 1 Sada min. 2 ks sklenených liehových kahanov s príslušenstvom 

pre skupinu max. 4 žiakov. Minimálna požiadavka na jeden 

kahan s príslušenstvom je: 2 ks liehový kahan s kapacitou 

minimálne 250ml, hrúbku skla minimálne 1,8 mm, 2 ks 

laboratórna trojnožka so sieťkou nad kahan, 2ks balenie 250 ml 

liehu na horenie.  

Sada tácok  sada 1 Sada tácok k laboratórnemu pracovisku obsahuje minimálne 4 

ks tácok pre skupinu max. 4 žiakov v zložení min. 2 ks s min. 

rozmerom  300x400x40 mm a 2 ks  smin. rozmerom 

250x250x40mm, s teplotnou odolnosťou min. do 50°C  a 

chemickou odolnosťou pre materiály PS.  

Ekologická sada s 

príslušenstvom  

sada 1 Ekologická sada min. 2 ks súprav pre skupinu max. 4 žiakov. 

Každá súprava obsahuje minimálne materiál na rozbor vody a 

pôdy a na meranie najdôležitejších látok, ktoré ovplyvňujú naše 

životné prostredie. Súprava je v kufríku z pevného a 

vodotesného materiálu. Súprava obsahuje minimálne: 80 

stranový návod na použitie s farebnými ilustráciami, tabuľkami 

a podrobnými vysvetleniami v slovenskom jazyku, sadu s 

roztokmi na 59 experimentov od pH 3 do pH 9; amónium 0,05 

– 10 mg/l; dusitan 0,02 – 1,0 mg/l; dusičnan 10 – 80 mg/l; 

fosfát 0,5 – 6 mg/l, extrakčné tekutiny na analýzu pôdy, 

experimenty s dusičnanom, fosfátom a amóniom, kartu s 

farbami na porovnanie nameraných hodnôt, filtračnú trojnožku, 

vreckové zväčšovacie sklíčko s 2- a 4-násobným zväčšením, 
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špeciálny štetec na mikroorganizmy, vodeodolnú podložku na 

biologické experimenty, pomôcky ako sklíčka na vzorky, 

filtračný papier, laboratórne fľaše so širokým otvorom a 

kadičky, hárok veľkosti A2 na zapisovanie výsledkov meraní. 

Súčasťou sady je videomanuál pre prácu so súpravou.   

Sada 3D modelov na 

chémiu - žiak 

sada 1 Sada 3D modelov pre žiaka je zložená min. z 3 ks 

demonštračných 3D modelov na chémiu minimálne v zložení: 

1x interaktívny model atómu, 1x anorganická chémia, 1x 

organická chémia. Každý z modelov je z odolného plastu 

vhodnom pre školské prostredie, s popisom jednotlivých častí v 

slovenskom jazyku. Pre skupinu max. 4 žiakov. 

Sada ochranných 

prostriedkov 

sada 4 Sada ochranných prostriedkov pre skupinu max. 4 žiakov pre 

prácu v biochemickej učebni. Sada obsahuje min.: 4 ks 

ochranných okuliarov - polykarbonátové, číre, nepriamo 

vetrané, spĺňajúce požiadavku EN 166 a EN 170, 4ks ochranný 

štít - polykartonátový, spĺňajúci požiadavku E166, 4ks 

pracovný plášť biely s dlhým rukávom, tromi vreckami a vzadu 

s nastaviteľným opaskom, veľkosť max. M, 4ks ochranný 

pracovný rukavíc vhodných do chemického prostredia a 

spĺňajúcich požiadavky normy EN 374, 4ks chňapka do 

silikónová vhodná do chemického prostredia.  

Sada laboratórneho 

skla a laboratórnych 

pomôcok 

sada 4 Sada pre skupinu max. 4 žiakov pre prácu v biochemickej 

učebni. Minimálna špecifikácia: 4x kadička vysoká s výlevkou  

400ml, 2x kadička nízka s výlevkou  150ml, 2x kadička vysoká 

s výlevkou  250ml, 4x banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 4x  

banka s plochým dnom titračná 250 ml, 4x skúmavka s guľatým 

dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 4x skúmavka s 

guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom, 2x pipeta 

delená 10 ml, 4x miska Petriho sklenená 90 mm, 4x valec 

odmerný vysoký 250 ml, 2x lievik, 2 ks byreta objem 25 ml, 4x 

sklená tyčinka, 2x stojan na 10 skúmaviek, 6x rôzne držiaky, 

16x kadička vysoká s výlevkou  400ml, 16x kadička nízka s 

výlevkou  150ml, 16x kadička vysoká s výlevkou  250ml, 16x 

banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 16x skúmavka s guľatým 

dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 16x skúmavka s 

guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom, 16x pipeta 

delená 10 ml, 16x miska Petriho sklenená 9 0 mm, 16x valec 

odmerný vysoký 250 ml, 16x lievik,  16x sklená tyčinka, 16x 

stojan na 10 skúmaviek, 16x tri rôzne držiaky.  

Súbor spotrebného 

materiálu a 

vybavenia  

sada 4 Spotrebný materiál pre skupinu max. 4 žiakov k dodaným 

pomôckam pre učebňu biochémie (obsahuje minimálne: 4x 

filtračný papier kruhový pr. 100mm - 100ks/bal, materiál na 

pokusy: 20x Pipeta sterilná - 3ml, 20x Jednorázová striekačka, 

4x Skúmavka s guľatým dnom - rovný okraj -18x180mm, 4x 

Špachtľa s lyžičkou 210mm, 4x Kadička  priesvitná 250ml 

(lisovaná stupnica), 4x Kadička priesvitná, 50ml (lisovaná 

stupnica), 4x Odmerný valec vysoký priesvitný s lisovanou 

stupnicou 250ml, 4x Tyčinka miešacia otavená 5x300mm, 4x 

Miska biela plastová 202x151x81mm, náhradné činidlá: 4x 

Hydrogénuhličitan sodný (sóda) 500g, 4x Kys. citrónová 

potravinárska 500g, 4x Potravinárske farbivo 20g, hygienické 

jednorázové pomôcky - 4x Rukavice vinylové bez púdru, veľ. 

M, 100ks. 
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Školský mikroskop - 

žiacky 

ks 4 Žiacky monokulárny mikroskop  s maximálnym zväčšením 

400x a minimálne s  revolverovou hlavicou s tromi 

achromatickými objektívmi so zväčšením 4x, 10x, 40x, 

širokouhlým okulárom WF 10x, s hrubým doostrovaním, 

spodným osvetlením, napájaním 230V (AC ) s výstupom 

5V(DC)/800 mA, s možnosťou napájania aj cez solárny článok, 

ktorý je súčasťou dodávky. Minimálne požadované 

príslušenstvo k mikroskopu: 5 ks biologických stabilných 

preparátov, 1 ks farbiaca tekutina min. 0,02 ml, 1 hárok 

čistiacich obrúskov, sada podložných a krycích sklíčok, pipeta, 

pinzeta, skúmavka. Pre skupinu max. 4 žiakov. 

 

Podrobný rozpočet 

Didaktické prostriedky pre 

prírodovednú učebňu 
MJ Počet  

Jednotková cena 

bez DPH 

Cena spolu 

bez DPH 

Cena spolu s 

DPH 

Učebné pomôcky - učiteľ  
  

  

Meracie senzory - učiteľská 

sada pre  Chémiu 

sada 1 5 850,00 € 7 020,00 € 7 020,00 € 

Digitálna učiteľská váha ks 1 250,00 € 300,00 € 300,00 € 

Sada laboratórnych stojanov s 

príslušenstvom 

sada 1 95,83 € 115,00 € 115,00 € 

Chemický kahan s 

príslušenstvom 

sada 1 20,83 € 25,00 € 25,00 € 

Stojan na sušenie chemického 

skla a pomôcok 

ks 1 74,17 € 89,00 € 89,00 € 

Laboratórne podnosy  sada 1 20,83 € 25,00 € 25,00 € 

Ekologická sada s 

príslušenstvom  

sada 1 283,33 € 340,00 € 340,00 € 

Ochranné prostriedky - učiteľ súbor 1 45,83 € 55,00 € 55,00 € 

Sada laboratórneho skla a 

laboratórnych pomôcok - učiteľ 

sada 1 566,67 € 680,00 € 680,00 € 

Súbor chemikálií pre učebňu 

biochémie  

súbor 1 358,33 € 430,00 € 430,00 € 

Spotrebný materiál a vybavenia 

pre učebňu biochémie - učiteľ 

súbor 1 66,67 € 80,00 € 80,00 € 

Učebné pomôcky - 16 žiakov 
  

  

Meracie senzory - žiacka sada 

pre  Chémiu a biológiu 

sada 1 3 291,67 € 3 950,00 € 3 950,00 € 

Sada laboratórnych stojanov s 

príslušenstvom 

sada 1 191,67 € 230,00 € 230,00 € 

Sada chemických kahanov s 

príslušenstvom 

sada 1 41,67 € 50,00 € 50,00 € 

Sada tácok  sada 1 45,83 € 55,00 € 55,00 € 

Ekologická sada s 

príslušenstvom  

sada 1 575,00 € 690,00 € 690,00 € 

Sada 3D modelov na chémiu - 

žiak 

sada 1 116,67 € 140,00 € 140,00 € 
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Sada ochranných prostriedkov sada 4 187,50 € 225,00 € 900,00 € 

Sada laboratórneho skla a 

laboratórnych pomôcok 

sada 4 1 137,50 € 1 365,00 € 5 460,00 € 

Súbor spotrebného materiálu a 

vybavenia  

sada 4 233,33 € 280,00 € 1 120,00 € 

Školský mikroskop - žiacky ks 4 204,17 € 245,00 € 980,00 € 

Cena spolu didaktické prostriedky pre prírodovednú učebňu 18 945,00€ 22 734,00€ 

 


