Zmluva o dodaní tovarov
G?o/ĺozĺ
evidenčnéčísloobjednávatel'a... .......
I
I
evidenčnéčíslododávatel'a:
uzatvoľená podl'a ust. $ 269 a nasl. ods. 2 zátkona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník
v znení neskoľšíchpľedpisov (ďalej len ,,zmluva,,)
čl. I.
Zmluvne strany

1 objednávatel'
Statutámy orgán:
Sídlo:

tČo:

DIČ:
Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

E-mail:

Mesto Sal'a
Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
Mestský úrad' Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa
00 306 t8s
2021024049
Slovenská sporiteľňa a. s.
sK82 0900 0000 0051 2430 6282
031770598r-4
mesto@sala.sk

(ďalej len,,obj ednávateľ")

1.2

Dodávatel':
Sídlo dodávateľa:
79stúpený:
ICO:
IČ pľe DPH:
DIC:
Bankové spojenie:
Čísloúčtu:
Tel./mobil:
E-mail:

VINMONT

s.ľ.o.

925 91Kľáľová nad Váhom 37
Ing. Štefan Vincze
36846279
sK2O224663g1
2022466391
Tatra banka' a. S.' Hodžovo nám. 3, 811 06 Bľatislava
SK13 1100 0000 0026 2106 2684
+421915 645 633
vincze@vinmont.eu
Zápis v oRSR: oS Tľnava, odd. Sro, vl.č.20796lT
(ďalej len,,dodávateľ")
(objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné stľany")
čl. il.

Úvodné ustanovenie

2.1Táto zmluva o dodaní tovarov (ďalej len ,,zmluvď' sa uzatvára na zálklade výsledku
veľejnéhoobstarávania v zmysle zákona č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoršíchpredpisov (ďalej len ,,zákon
o verejnom obstarávaní") - zžkazky s nízkou hodnotou podl'a $ 117.

čl. ilI.

Pľedmet plnenia
3.1 Predmetom plnenia zákazky s názvom ,,Nákup materiálno technického vybavenia do
detských jaslÍ' je záväzok dodávatel'a dodať materiálno technické vybavenie do detských

jaslí v Šaľa súčasnezáväzok dodávatel'a predmet plnenia odovzdať objednávateťovi

(/,

ľiadne, bezváď a nedorobkov (ďalej len,,pľedmet plneniď'). Ide najmä nasledovné tovary
do jednotlivých miestností: v kúpel'ni - pľebaľovacípult amatrac na prebaľovací pult,2
kúpeľňovépoličky. V rámci príjímačky(prijímacej miestnosti) ide o2 ks prebaľovacích
pultov s úložnýmpriestorom, 2 ks lavičky (dľevené), 2 ks dúhovej šatne, 2 ks kľesiel
s drevenými nohami. V herni pôjde o retro kuchynku a activity boaľd domček, activity
board kocku, montessori hojdačku a poťah, detský suchý bazén, písacístôl s dvieľkami,
pohovku, skľiňovú zostavu lúka, SMART televízor a audio systém so samostatnými
ľeproduktormi. V jedálni _ĺozkIadací dľevenýjedálenský stôl' 6 ks jedálenských stoličiek
s drevenými nohami. V kočikáľni policová skľiňa. V spálni 10 ks detských postiel'ok a 10
ks matracov do detských postiel'ok.
Ide hlavne o interiérovévybavenie a vybavenie na ľozvíjanie zľučností'schopností a hranie
sa. Kvantifikácia a nacenenie jednotlivých poloŽiek predmetu plnenia s ľozmermi
a s minimálnymi požiadavkami na predmet plnenia a jeho parametľe je uvedená v pľílohe
č. 1 tejto zmluvy. Y izualizácia predmetu plnenia j e prílohou č. 2 tejto zmluvy.

3.2 Dodávateľ prehlasuje, Že táto zmluva je vsúlade spodmienkami uľčenýmivo výzve
vypracovanej

obj

ednávateľom.

3.3 Dodávatel'dodá pľedmet plnenia vo vlastnom

mene a na vlastnú zodpovednosť

3.4 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Že pľedmet dodania je
vlastníctve a nie je zaťaženýpľávom tľetej osoby

3.5 Dodávatel'

sa

v

jeho výlučnom

zaväzuje dodať včas a ľiadne pľedmet plnenia objednávateľovi

a objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy od dodávateľaprevziať azaplatiť dohodnutú
zmluvnú cenu V celom rozsahu za platobných podmienok dohodnutých v čl. VI. tejto

zmluvy.

čl. w.
Termín, spôsob a miesto dodania

4.1 Dodávateľ uskutočníplnenie

predmetu plnenia riadne a včas v celom rozsahu v teľmíne do
2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnostitejto zmluvy.

4.2 Termin dodania pľédmetu plnenia sa pľedlžujelen o dobu, po ktorú trvali prekážky
spôsobené zásahom vyššej moci (ods. 4.3. tejto zmluvy), pokiaľ dodávatel'bezzbytočneho
odkladu po ich vzniku informuje objednávatel'a o ich existencii a doložíaj potľebnédôkazy

o existencii, povahe atrvaní týchto prekáŽok, pričom dodávateľje povinný vykonať všetky

opatrenia na minimalizáciu času, po ktorý by mu takéto prekáŽky bránili vo vykonávaní
zákazky. Limitujúcim faktorom je nutnosť vyčerpaťposkytnutú dotácia do konca roka
2021.

4.3 ZaprekáŽku

spôsobenú zásahom vyššejmoci sa povaŽuje prekážka,ktoľá nastala nezávisle

od vôle dodávateľa a bráni mu v splnení jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy,
ato zapredpokladu, Že nie j e možnéľozumne pľedpoklad ať , že by dodávateľ túto prekážku
alebo jej následky odvľátil alebo pľekonal a žeby v čase uzavrctia tejto zmluvy vznik
takejto pľekĺíŽkypľedvídal. Za zásah vyššej moci sa nepovaŽuje zmena ekonomických
pomerov ktorejkol'vek zmluvnej strany alebo jej zmluvných paľtnerov. Poveteľnostné
vplyvy sa povaŽujú za zásah vyššejmoci len v prípade extľémnehopočasia, ktoré je
neobvyklé na dané ročnéobdobie.

4.4 Dodávateľ je bez meškania povinný vŽdy písomne (e-mailom) a zároveň z časových
dôvodov aj ústne, resp. telefonicky infoľmovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek

udalosti, ktorá bráni alebo sťažujevykonávanie zákazky' ľesp. jej časti a ktorej dôsledkom
jelbude predĺŽenie lehoty na odovzdanie zákazky podľa ods.4.l tejto zmluvy. Zhotoviteľ
je povinný objednávateľa zátoveň informovať o príčinách takýchto udalostí, ako aj
o pľedpokladanej oĺzt<e ich trvania a eventuálnom spôsobe nápravy. Ak dôjde k časovému
zdrŽaniu prác na vykonávaní zákazky, resp. jej časti, je dodávateľ povinný preukázať,
Že toto zdržanie nastalo pľáve v dôsledku tvľdených okolností.

4.5 Dohodnutým miestom dodania pľedmetu plnenia je nariadenie patriace po{ o1s1íz-áciu
sociálnej staĺostlivosti mesta Šaľa- Detské jasle, okĺužná102611I,927 0l Sal'a, k. ú.
Šaľa,Nitľiansky kľaj.

4.6 Prevzatie predmetu plnenia sa potvrdí a uvedie

v

,,Protokole o prevzatí a odovzdaní

predmetu plnenia". Pľotokol o ptevzatí a odovzdaní tovaru bude obsahovať najmä:
a) presné označenie dodávaného tovaru vrátane príslušenstva,
b) dátum, čas a miesto odovzdania tovaľu,
c) prehlásenie dodávateľa, Že pľedmet plnenia je v súlade s touto zmluvou, aže je
spôsobilé na uŽívanie.
d) označenie osôb, ktoľépredmet plnenia odovzdávajú a ktoré pľedmet plnenia prebeľajú
uvedením ich mena, fu nkcie a pr eukázani a opľávneno sti odovz danie l pr ev zatie vykonať,
e) presnú špecifikáciu odovzdávaného tovaľu a dokumentáciu k nemu (vrátane
príslušenstva),
f) podpisy odovzdávajúcich a pĺeberajúcichosôb, vľátane dátumu odovzdania aprevzatia
celého predmetu plnenia.
Protokol oprevzatí aodovzdaní tovaru bude vyhotovený v2 vyhotoveniach, po jednom
pľe každúzmluvnú stľanu. Pľotokolvyhotoví dodávateľ.

4.7 Poveľená osoba za objednávateľa má právo ptezrieť tovar a pľeveriť jeho stav vizuálnou
kontrolou, vrátane prĺslušenstva avýbavy, zároveň má právo preveriť, či zodpovedá
zmluve aminimálnej technickej špecifikácii uvedenej včl. III ods. 3.1 tejto zmluvy
a pľíloheč. 1 tejto zmluvy. Uvedené pľávo kontroly však nezbavuje dodávatel'a
zodpovednosti za riadne avčasnédodanie tovaru. V pľípadezjavĺých nedostatkov má
právo objednávateľ poŽadovať ich okamŽité odstránenie (do 48 hodín). Pokiaľ

objednávateľ zisti, že odovzďávaný tovar nezodpovedá špecifikácii v zmysle tejto zmluvy,
podmienkam stanoveným vo veľejnom obstaľávaní alebo tovar bude odovzdávaný bez
poŽadovaných dokladov, je objednávateľ oprávnený neprevziať tovar adohodnúť
s dodávateľom náhradný termín jeho odovzdania, pričom termín dodania celého pľedmetu

zmluvy musí bý' dodržaný.

4.8 Dodávateľ vyrozumie objednávateľa o odovzdaní predmetu plnenia najneskôr 1 deň
vopľed. Dodávateľ je povinný objednávateľovi zároveň pľi odovzdaní predmetu plnenia
odovzdať ceľtifikáty na dodávané produkty'

4.9 Jednotlivé produkty budú odovzdané objednávateľovi v riadnom technickom stave
a spôsobilé na uŽívanie.

4.10 Poveľenými osobami objednávateľa na potvrdenie dodania predmetu plnenia zmluvy sú:
- Ing. Eliika Vaľgová, ľeierent oddeleniä stľatégie a komunálnych činností,MsÚ'
- Mgr. Andrea Kováčová, vedúca detských jaslí.

čl. V.

Cena

5.1 Celková cenaza predmet plnenia podľa čl. ilI. wátane dopravy na miesto určenia je
výsledkom veľejnéhoobstarávania stanovená ako pevnácenavo výške
Celková cena bez

DPH

8 609,10

20 Yo sadzba DPH a výška DPH
Cena spolu s

I

DPH

EUR

72l,82EIJk

10 330,92

EUR

Slovom: desatlisíctľistotridsať euľ deväťdesiatdva centov.
Zmluvnäcena je stanovená dohodou zmluvných stľán podľa
zákona č:. 1811996 Z. z. o cenách v znení neskoršíchpredpisov a vyhlášky
č.8711996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.1811996 Z. z. o cenách v znení neskoľších
predpisov a povaŽuje sa za maximálnu pevnú cenu platnú počas celej doby vykonávania
predmetu zákazky'

5.2 Položkovitý rozpočet predmetu plnenia tvoľíprílohu č. 1 tejto zmluvy

5'3 Dohodnutá

cena je závžizná, konečná anemenná ap|atí počas celej doby platnosti tejto
zmluvy. Cena zaľŕŤlavšetky priame aj vedľajšienáklady spojené s riadnym dodaním
tovaľu s plnením pľedmetu zmluvy podl'a tejto zmluvy (napr. náklady na dopľavu,

naloženie a vyloŽenie, odskúšaniefunkčnosti zaľiadení, zaškolenie osôb na manipuláciu
a ošetrovanie tovaľov, vľátane prepravných nákladov, všetkých súvisiacich mateľiálnych,
pľiamych a nepriamych nákladov, odvoz zvyšných častítovaru, náklady súvisiace
s ľiadnou a kompletnou dodávkou, vrátane odvozu a likvidácie odpadov z obalov a pod.
v súlade s príslušnými právnymi predpismi). Počas plnenia tejto zmluvy dodávateľ nie je
oprávnený účtovaťobjednávateľovi žiadne ďalšie dodatočnénáklady.

5.4 Zmena dohodnutej ceny definovanej v čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy je možná len vo
výnimočných prípadoch (napr. vis major, zmena sadzby DPH) resp. na zák|ade zmeny
projektu, foľmou písomného dodatku podpísanéhooprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán, ktorý podlieha schváleniu pľed podpisom Zo strany poskýovateľa NFP.

5.5 objednávateľ neposkytuje dodávateľovi žiadnu zálohovú platbu.
čl. vI.

Platobné podmienky

6.l Predmet zákazky bude spolufinancovaný z

dotácie na podporu rczvoja sociálnych sluŽieb
poskytnutej Ministeľstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade so zákonom č.
54412010 Z. z. o dotáciách v znení neskoľšíchpľedpisov, v pôsobnosti Ministeľstvapráce,
sociálnych vecí a ľodiny SR (ďalej len ,,zákon"), na základe schválenej Žiadosti
číslo:83/202I,reg.č.13I95l2021-M_oRF vo výške 10 000,00 EUR pľepoloŽkyuvedené
v zmluvnom rozpočte azvlastných zdľojov mesta.

6.2 objednávateľ sa zaväzuje cenu pľedmetu plnenia podľa čl. V. ods. 5.l tejto zmluvy
(vľátane DPH) zaplatiť na základe faktúry vystavenej dodávateľom v 3 originálnych
vyhotoveniach, ktorá bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi.
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru najskôľ v deň prevzatíapredmetu plnenia bezvád
a nedorobkov.

6.3 Faktúľa okľem náleŽitostí v zmysle platných účtovnýcha daňových predpisov bude
obsahovať aj informáciu, že,,Nákup vybavenia jaslí je spolufinancovaný z dotácie na
podporu ľozvoja sociálnych služieb poskytnutej z MPSvaR SR".

6.4 Predmet plnenia sa stáva majetkom objednávateľa dňom uhľadenia jeho kúpnej ceny
určenej v ods. 5.1 článku V. tejto zmluvy.

6.5 Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza na objednávateľa okamihom
prevzatia predmetu plnenia, jeho príslušenstva alebo súčastiuskutočnených bez váď
a nedoľobkov.

6.6

Prílohou faktúľybudú certifikáty na dodané produkty podľa ods. 4.8 článku IV. tejto
zmluvy, fotodokumentácia, protokol o prevzatí a odovzdaní predmetu plnenia podľa ods.
4.6 článku IV. tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný po ľiadnom odovzdaní aprevzatítovaľov
podľa tejto zmluvy doručiťobjednávatel'ovi najneskôr spolu s faktúľou aj potrebnú
súvisiacu dokumentáciu - ceľtifikáty alebo ekvivalentné doklady ku kaŽdému produktu,
pľeukazujúce,že qýrobok spĺňa podmienky príslušnýchnoriem, záručne listy a iné
súvisiace doklady, ktoré tvoria neoddeliteľnúsúčasťtovaru podľa tejto zmluvy. Prílohou
každej faktúry bude aj fotodokumentáciadodaného tovaru.

6.7 objednávateľ je opľávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť faktúru bez zap|atenia
dodávateľovi na doplnenie a prepracovanie, ak faktúra neobsahuje náleŽitosti platného
daňového dokladu v zmysle platných pľávnych predpisov SR alebo má iné vady v obsahu,
pričom splatnosť faktúry sa prerušuje. Po doľučeníopľavenej faktúľyobjednávatel'ovi
začne plynúťnová 30 dňová lehota splatnosti faktúry.

6.8 V prípade ak objednávateľ neuhĺadídodávatel'ovi cenu na záklaďe vystavenej faktúry
v lehote jej splatnosti dostáva sa voči dodávateľovi do omeškania a dodávateľ je oprávnený
poŽadovať od objednávateľa okľem úhrady ceny aj úhľadu úroku z omeškania podľa
predpisov občianskeho pľáva.

čl. vII.
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť a záručný seľvis

7.1 Dodávateľ zodpovedáza pľedmet plnenia podľa všeobecne záväzných platných pľávnych
pľedpisov a v zmysle tejto zmluvy po stránke jeho úplnosti, spôsobilosti na užívanie
v zákonnej záručnej dobe minimálĺe 2 ľokov (24 mesiacov). Záručná doba začne plynúť
odo dňa pľotokolárneho prevzatia predmetu plnenia bez vád a nedorobkov
objednávatel'om.

7.2 Dodávateľ sa zaväzuje, Že dodaný predmet plnenia bude bez váď a nedorobkov av dobe
jeho pľevzatia objednávateľom apo dobu trvania zátučnej lehoty bude spôsobilý na
uŽívanie. Počas trvania zfuuky objednávateľ poskytne bezp|atný záručný servis.

podľa podmienok
že predmet plnenia dodá riadne a včas'
STN a EN
qľav1ľc}pľedpisov a pľíslušných
uvedených v tejto zmluve' u
".yĺJ!i;.ý"n u u,'ĺ. mati v'astnosti dohodnuté v tejto
a Že počas záručnej doby bude pr'i. ľunr.ĺno
predmety sú vyrobené z materiálov 1'
zm1uve. Dodávateľ pľehlasuje, Ž" ;ilďd;Jané
pie užívaniedetí v jasliach.
akostnej triedy u t'ygi"''i"t y vyhovujú

7.3 Dodávateľ zodpo

vedá

za

to,

ľozsahu a paľametľoch.pľemetuplnenia
7.4 Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, y-i normami a všeobecne záväznými
stanovených touto r.í.ruo., u rar'ňný^t..ľy1ĺ.t
predpismi. Pľedmet plnenia mátíežvady'ak:
a) vykazuje

''"áo.oďľy,

teda nie je dodaný v celom ľozsahuo

b) nie je dodaný riadne a včas, _ .právami tretích osôb'
c) má právne ,ädy,alebo je zaťaŽene

pľedmet plneĺia v. čase jeho odovzdania
7.5 Dodávateľ zodpo veďá za vady, ktoľémá
neskôi, ak budú spôsobené porušením
objednávat.ľoui a ÍieŽ za vady, ŕioJ u'nir."ĺ
povinností dodávateľa'

7.6

doby' má
vady pr9dm3tu plnenia počas záĺučnej
ZmIuvné stľany sa dohodli, Že v pľípade
povinnosť túto

oá't'a''"nĺ. uädy u dodávateľ
objednávateľ právo požadovať uä'"pň.e
vadu bezodkladne a bezodplatne odstrániť'

7.]Yznĺknlĺtévadyoznamujeobjednávateľzhotovitel'ovispľavidlapísomne.Zapísomné
p"'"z'je_aj j:j oznámenie formou e-mailu zaslaného
oznámenie vady predmetu plnenia *
v č1. I. tejto zmluvy.
na e-mailovĺ uá'"'" dodávateľa uvedenú
lehote'

pľi preberacom konaní v dohodnutej
7.8 Ak dodávateľ neodstľáni zjavĺevady zistené
zaplatí objednávateľovi zakaŽdý

aj

ich zistenia,
najneskôr však do 3 pracovný"h ilí od
každejlednotlivej vady zmluvnú pokutu
začatýkalendámy deň omeškania s odstľánením
jej úplnéhoodstránenia'
uo uýšk" 25,- EÚR až do doby

7.g

v
vady diela zistené počas záručĺejdoby
Akdodávateľ neodstráni písomne reklamované
zistenia objednávate''om,
|ľacovnýctl_ dní od ich
dohodnutej lehote najneskôľ 'ilk l;
deň omeškania s odstľánením kaŽdej
zaplatiobjednávat eľov\ zakazay"a:;;é^rýkalendäľny
'
50'- EUR až do doby jej úplného
jednotlivej ."k1u*ouu.rej vady žmíuvnĺpokutu vo výške
odstľánenia.
čl. vilI.

Zmluvné sankcie
zmluvy
v termíne podľa č1' IV ods' 4'1 tejto
8.1 V prípade nedodania predmetu plnenia
5'1 tejto
O'o2 oÁ.z celkovej ceny podľa ods'
dodávateľ zapIatízmluvnú pokutu uo ul'st'
)miuvy,zakaždý aj začaÍýĹalendáľny deň omeškania'
8.2vprípadepreukázateľnéhozistenia,Žeminimálnetechnickéšpecifikáciepľedmetuplnenia
č' 6 výzvy v
a rovnako v zmysle pľílohy
Át;''
tejto
2
č.
pľílohy
v
uvedené
ob.;'dnávďeľovi zmluvnú
d9d.av{eľ
rámci verejného otstarávaniá nie .í.pn.ne,
'uplutĺ
požiadavku tecĹnickej špeciťrkácie pľedmetu
pokutu 500,- EUŔ za kaŽdtl

""a"a.zá'ĺ

plnenia. Takéto nedodľžanie technickej špecifikácie je súčasnepodstatným porušením tejto
zmluvy.

8.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty

a

úľokovz omeškania nezbavuje zmluvné strany

zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktoru je možne vymáhať samostatne.
čl. Ix

Skončenie zmluvného vzťahu

9.1 Pľedčasnéukončenie zmluvného vďahu za|oženého touto zmluvou je moŽné uskutočniť
po vzájomnej písomnej dohode obidvoch zmluvných strán.

9.2 Predčasnéukončenie zm|uvného vďahu

za\oženeho touto zmluvou je možnéuskutočniť

zmluvy každou zo zm|uvných stľán, ato zapodmienok stanovených
u't. $ i++ u násl. obchodného zákonĺika. odstúpenie od zmluvy je oprávnená stľana
povinná písomne oznilmiť dľuhej zmluvnej stľane bez zbytočného dokladu po tom,
čo nastala skutočnosťzakLadajica jej nárok na odstúpenie od zmluvy.
aj odstúpenímod tejto

9.3 objednávateľ ako aj dodávateľ sú oprávnení odstúpiťod zmluvy v prípade, že sa druhá
zmluvná strana dostane s plnením svojej zmluvnej povinnosti do omeškania' a túto
povinnosť nesplní ani v dodatočnej písomne dohodnutej lehote.

9.4 Po predčasnom ukončenítejto zmluvyje dodávateľ v spolupráci s objednávatel'om povinný
vyhotoviť ťrnančnévysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, ktoré sa stanoví
vó výške týchvzájomnýchzáväzkov a pohľadávok, ktoré zmluvné strany voči sebe majú.
Továry dodané ku dňu skončenia tejto zmluvy sa vyúčtujúpodľa cien uvedených v čl.
V ods. 5.2 v preukázateľĺom rozsahu.

9.5 Zm|uvný vzťah za|oŽený touto zmluvou končíuplynutím teľmínu dodania predmetu

plnenia s výnimkou náľoku na náhradu škody, záručnépodmienky, ustanovenia týkajúce
sa súčinnosti pri kontrolách a zmluvné pokuty.

9.6 Zm|wné strany

sa dohodli, že zm\uvazaĺiká;

a) písomnou dohodou zmluvných strán,

b) zánikom dodávateľa bezprávneho nástupcu,

cj zánikom opľávnenia dodávateľa vykonávať činnosti, ktoľétvoľia predmet zmluvy,
d) odstúpením od zmluvy.

9.7 odstúpenie od zmluvy musí byt'písomné a musí byt doľučenédruhej zmluvnej stľane.
9.8 objednávateľ má pľávo odstúpiť od zmluvy v prípade nedodania predmetu plnenia v
poladovanej kvalité ak ani v dodatočne poskýnutej pľimeranej lehote dodávateľ nevykoná
náp.uuu. V takomto prípade nemá dodávatel' nárok na úhľadu doposiaľ vykonaných
úkonov spojených s predmetom plnenia.

9.9 objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy vprípade, Že aj napriek doručenému
ozňámeniu o schváĺenídotácie č. číslo:83/202I, reg. č.I3I95l2021-M-ORF nedôjde

t/
/

/

-r

k uzatvoreniu zmluvy o poskýnutí dotácie s poskytovateľom dotácie, ktoým je
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a ľodiny SR, čímnebude zabezpečení financovanie
pľedmetu plnenia. V takomto prípade nemá dodávateľ náľok na úhradu doposiaľ
vykonaných úkonov spojených s pľedmetom plnenia, objednávateľ predmet plnenia
nepľeberie.

9.I0 Zmluvné stľany sa qýslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti tykajúce sa
záväzku medzi zmluvnými stľanami, ktoľévyplývajú z tejto dohody i pľostredníctvom
e-mailu. Písomnosť doručenúpľostredníctvom e-mailu tľeba doplniť najneskôr do troch
dní predloŽením oľiginálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto článku.
čl. X
Závereóné ustanovenia

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných stľán. objednávateľ si vyhĺadzuje právo pľedloŽiť zmluvu na prerokovanie
Mestskému zastupiteľstvu v Šali.

10.2 Táto zmluva nadobúda účinnosťnazáklade ustanovenia $ 47a ods. 1 zákonač. 4011964
Zb. občiansky zákonník v znení neskorších pľedpisov aŽ dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto zmluvu v zmysle $ 5a zákona
č.2I|l2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám a o Zmene a doplnení niektorych
zákonov v zneni neskoršíchpľedpisov objednávateľ zveľejní na svojom webovom sídle.
Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými
stranami na webovom sídle objednávateľa.

10.3 Dodávateľ berie na vedomie a výslovne sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu
overovania na mieste súvisiaceho sdodávanými tovarmi, pľácami asluŽbami, ato
kedykoľvek počas platnosti a účinnostizmluvy o poskytnutí dotácie vďahujúcej sa
k predmetu plnenia oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.
oprávnenými osobami sú:
poskýovateľ dotácie a ním poverené osoby,
Najvyššíkontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poveľenéosoby,
orgán auditu, jeho spolupľacujúce oľgány (Urad vládneho auditu) a osoby poveľené
na výkon kontľoly/auditu,
osoby prizvane )Yššieuvedenými orgánmi v súlade s pľíslušnýmiprávnymi
predpismi SR a EU.

I0.4 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov
v súlade s nariadením GDPR azákonom o ochľane osobných údajov, v rozsahu
uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu
identifikáciu zmluvných strán na účelyplnenia tejto zmluvy' a to počas trvania tejto
zmluvy, najneskôr však do lehoty vyspoľiadania všetkých záväzkov vzniknutých na
základe tejto zmluvy a uplynutím aľchivačnej doby.

l0.5 Yzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka
a subsidiáme ostatnými právnymi pľedpismi platnými na územíSR.

/

kaŽdá
10.6 V pľípade, ak pri riešeníSpoľu nedôjde k dohode meďzi zmluvnými stľanami'
stľana má právo sa obrátiť na súd.

10.7 Meniť alebo dopíĺaťobsah tejto zmluvy je možnélen formou písomných číslovaných
dodatkov podpíianých oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán'

Tri
10.8 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, každý z nich má platnosť originálu.
ľovnopisy

Prílohy

1.

2.

'.nĺuuypr.vezmeobjednávateľ

jeden rovnopis pľevezme dodávateľ'

a

ocenený položkovitý ľozpočet
Yizualizácie poloŽiek predmetu plnenia

I] 1 ľll1

V Kráľovej nad Váhom, dňa: 16.09.2021

V Šalidňa

Dodávateľ:

objednávateľ:
Mesto Šaľa

VINMONT

v

s.r.o

ýlNrrôltr.ao-

Ing. ŠtefanVincze
Konateľ

*

I

li

Jozef
mesta

Príloha č . ].

ocenený položkovitý rozpočet
Nákup mateľiálno technického vybavenia do detských jaslí
miesto dodania: Detské jasle, okruž ná Lo26/1L, 927 01 Šaľa

Spolufinancované z dotácie na podporu ľozvoja sociálnych služieb poslcytnutej Ministerstvom pľáce,
sociálnych vecí a ľodiny SR v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v meni neskorších
pľedpisov, v pôsobnosti Ministeľstva pľáce, sociálnych vecí a ľodiny SR (ďalej len ,,zákon"), na základe
schválenej Žiadosti čislo: 83l202l, ľeg. č. l3195/202l-M-ORF

Kú
Č

1

495 30

na
Popis

MJ

Prebaľovací pult s 2 dvieľkami l 00xl 08x76
Matrac na prebaľovacĺ pulĺ 22x1 00x74 s ľahko

2
3
4

umý,vaĺelhým pot'ahom
kúpel'ňova polička na I0

pohdrikov 60,3x40x22,3

6xVxH) Morsbý koník
kúpelňova polička na I0 pohórikov 60,3x40x22,3
cn ŠxVxH Rvbkv
cm

MnoŽstvo

celkom

Cena
jednotková
bez DPH

Cena celkom bez

DPH

ks

1,000

334,300

334,300

ks

1,000

95,000

95,000

ks

1,000

33,000

33,000

ks

1,000

33,000

33,000
495,300

í 484'00

ka _ šatňa deti
Č

5
6

Popis

MJ

Prebaľovacĺ pult Moýlik, farebný prebal'ovací pult
s úložnýmpriestorom ( skrinka s 2 dvierkami, 4
zásuvlE) I l0x75xl00 cm s matracom_
potiahnuým s nepremokavou tkaninou, ktorá sa
lhhko čistí
Iavička bez priehradok,

] 2

3,5x33x30 drevená

dúhová šatňa BUK,v každej skrinke jedna polica na
uloknie topánok sJarebnými dvierkami, ] 30
7

x40xl 62

Množstvo
celkom

Cena
iednotková

Cena celkom

ks

2,000

281.400

562,800

ks

2,000

48,500

97,000

ks

2,000

237,000

474,000

ks

2,000

175,100

kreslo tmavosivá,

- NôžlE z masívneho dreva
kaučukovníka, Zloženie poťahu: l 009ó Polyester,
Materiál pot'ahu: Hladká tkanina, Typ

I

sedadla: Penové jadro)

350,200
1

Denná miestnosť _ Herňa
Č.

3 856 00

Popis

MJ

Retro kuchynka z dreva 83x29x90 cm

@xŠxll)

484,000

MnoŽstvo

Cena

celkom

iednotková

Cena celkom

ks

1,000

267,600

267,600

Acliýiĺy board BusyKids domček nalura

ks

1.000

222,600

222,600

Activiý board BusyKids Montessori kocka

ks

1,000

52,300

52,300

12

Montessori dúhová hojdačka 5vI

ks

1,000

138,100

138,100

13

Detsbý suchý bazén 90x40 s loptičkani 200 ks - V
lese

1,000

72,100

72,100

14

Pot'ah na Montessori hojdačku

1,000

41,000

41.000

9
10
11

5vl

ks

Pisací sŕl/ s dvierkami a zásuvkou
15

-. z laminovanej drevotriesky v odtieni
brezďzelená' Rozmer 120 x 60x 77,3 cm

ks

2,000

177,400

354,800

308,300

308,300

Pohovka svetlosivá s nožičkamiz dreva napr.
16

Frederika. Materiál nôh: Masĺvne drevo

ks

1,000

17

Lúka - zostava- skladá sa z droch skriniek s
atypickými dvierkami, dvoma policovými
skrinkami
-celkový rozmer358x1 40x43 (DxVxH), Skrinky
inšpirovanéprírodou.
-pastelové farby predných častískiniek a
dekorácie na zadných častiach skriniek
-v predných častiach a zadných dekoráciách
frézy, ktoré neplnia iba dekoračnúfunkciu, ale
ie možné nimi zdokonaľovať i senzorické
vnímanie detÍ - keď prstami vnĺmajú rozličné
reliéý, vyfrézovanédo nábytku.
-Mateiál nábýku: masĺv
Zostava pozostáva z týchto častí:
Tulipán - úzka skrinka ofuorená policová so 4
policami rozmer 50 x 140 x 40
Tulipán - Široká skrinka s dvomi dvierkami
rozmer 80 x 124 x 40
List - základná skrinka s dvomi dvierkami
rozmer 98 x 110 x 40
Kvietok - úzka skrinka otvorená policová so 4
policami rozmer 50 x 140 x 40
Kvietok - široká skrinka s dvomi dvierkami
rozmer 80 x 129 x 40

ks

1,000

ks

1.000

353,200

353,200

ks

1.000

839,000

839,000

1

207.000

1

207,000

Audiosystém (ródio' prehrávač) _ mikrosystém dva
samostatné reproduktory celkový ýkon RMS 70W,
oočet predvolieb pre FM pásmo min.20,
autornaĺické ladenie, slúchadloý výstup steľeo

jack, USB konektor, pripojenie mp3
orehróvača alebo USB klúča,CD prehróvač,
oodpora prehľávaných diskov CD - MPj, funkcie
3,5mm

náhodné prehrávanie, opakovanie skladieb,

oodpora diskov CD-R' CD-RW, hodiny, budík,
blootoothfarba čierna
18

19

Televbor 55', LCD LED, 4K Ultra HD, SMART
TV, Mulĺimediólnefunkcie: Herný režim / Game
mode), prehrávanie USB' bezdrôtové pripojenie
tuifi' HDMI 2x, USB I x, ýkon reproduktora nin
20Iľ, farba čierna

3 856,000

Jedálenská čast'
Č

20

30

Popis
Jedálensbý stôI napr. BRET buk rozkaldací
60x75x90, nastavitelná šírkadoslE od 60-120 cm _
min. nohy z masĺvneho dreva

MJ

ks

MnoŽstvo

celkom

1,000

Cena
iednotková

188,900

Cena celkom

188,900

t/

-T:

/

Jedólenská stolička nopr. ADRlANNE sivá, kovovó
konštrukcia, poťah z odotnej o ľahko čistiteľnej
hrubej tkaniny al. ekokoža
Stabilnó konštrukcio z lakovanej ocele v dekore
duba, sedadlo čalúnenév prednej časti potiohnuté
lótkou a zadnó časťje z textitnej kože v rovnakom

farby' Nosnosť stotičky mĺn. 77o kg. šťýt:
Retro, Tvar: ováIny
Poťahovó !átka: EKo KÚŽE:slvÁ
Materiól poťahu: Hrubá tkanina
odtĺeni

Materidl nôh: Kov, Počet nôh:4
Dekor nôh/podstavco: Dub

21

Bez podrúčok

ks

6,000

67,900

407,400
596,300

Kočikáreň _ Sklad
Č.

í087'50

Popis

MJ

Policová skriňa napr. KENTUCKY biela s 2
22

posuvnými dvierkami, policami,
cm

1

MnoŽstvo

celkom

Cena
jednotková

20x1 91 x42

ks

5,000

217,500

s

24

1

087,500

í 090'00

Č
23

Cena celkom

Popis
Detská postieľka so sĺ'ahovacovu bočnicou natural
borovica I20x60cm - drevená

Matrac do detskej posriellE 60x120x10, Matrac je
potiahnufi odolnou textíIiou, ktorúje ,nožné čistiť
vodou a mydlom. Spodná stranaje protišmykovó.

MJ

MnoŽstvo

celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

ks

10,000

71,000

710,000

ks

10,000

38,000

380,000
1 090,000

Cena celkom bez DPH

DPH 20

%

Celkom s DPH

I

609,100

1 721,820

í0 330'920

vy

%?

DlO'Ú.g'u40639'

-rPríloha č. 2Vizualizácie položiek predmetu plnenia

Kúpel'ňa
Prebalbvací pult s 2 dvierkami 100x108x76

Pult slúžina prebalbvanie najmenšĹ'rh detí' Je vyrobený
z drevotriesky s hrúbkou 18 mm. Za
dvierkamĺje 6 nastavitel'ných políc na uloženie príslušenstva.
Dvierka sa vd'aka špeciálnemu systému
zatvárajú potichu. Matrac nie je súčasťoubalenia, objednáva
sa samostatne.
Rozmer: 100 x l0B x 76 cm.

Matrac na prebalbvací pult 22xlOox74 s ľahko umývateľným poťahom

,

Matrac je vhodný na prebalbvacie pulty z našej ponuky.
Je vyrobený z molitanu, koženkoý poťah sa
lhhko umýva.
Rozmer: 22 x I00 x74 cm.

KúpeI'ňova polička na 1o pohárikov 6O,3x4Ox22,3 cm (šxVxH)
Morský koník

q!rlf

Zadné panely s farebnými a krásnymi detskými motíVmĺ sú
vyrobené z kvalitnej laminovanej MDF
dosky' Poličky s otvormi na poháriky sú vyrobené z hrubej
MDF dosky, ktorá je potiahnutá
vodeodolnou fóliou, ktorá sa l'ahko čistía preto spÍňa hygienické požiadavky.

Dodávané spolu so zadnou farebnou časťou.Pohárĺky a
uteráčĺkysa predávajú samostatne.
Rozmer: 60,3 x 40 x 1'4,3 cm (Šx V x H).
Priemer otvoru na pohár: 6,7 cm'

Kúpel'ňova polička na 1o pohárikov 6O,3x4Ox22,3 cm (šxVxH) Rybky

Zadné panely s farebnými a krásnymi detskými motívmi sú vyrobené z kvalitnej
lamĺnovanej MDF
dosky. Polĺčkys otvormi na poháriky sú vyrobené z hrubej MDF dosky, ktorá je potiahnutá
vodeodolnou fóliou, ktorá sa ľahko čistíapreto spĺňa hygienické požiadavky.
Dodávané spolu so zadnou farebnou časťou.Poháriky a uteráčiky sa predávajú
samostatne.
Rozmer: 60,3 x 40x74,3 cm (š x V x H).
Priemer otvoru na pohár: 6,7 cm.

Prijímačka- šatňa deti
Prebalbvací pult Motýlik, farebný prebalbvací pult s úložnýmpriestorom ( skrinka
s 2 dvierkami, 4
zásuvky) 110x75x100 cm s matracom - potiahnutým s nepremokavou tkaninou,
ktorá sa ľahko čistí

Pult uľahčíprebaľovanie najmenšíchdetičiek a zároveň svojimiveselými farbami rozjasní
každú
miestnosť. Mäkká podložka na prebaľovanie je potiahnutá nepremokavou tkanĺnou,
ktorá sa ľahko
čĺstí.4 zásuvky a priestranná skrĺnka s dvierkami ponúka množstvo úložnéhopriestoru.
Rozmer: L10 x 75 x i.00 cm.

lavička bez priehradok, 123,5x33x30 drevená

Lavička L24B vhodná do detskej šatne

Dúhová šatňa BUK,v každej skrinke jedna polica na uloženie topánok
x4OxI62

s

farebnými dvierkami, L30

ŠatneEmentál a dvierka k Šatniam Ementál
Šatne sa od iných líšianetradičným tvarom dvierok,ktoré sú vd'aka úchytom V tvare vlnka bezpečné
pre detské rúčky.otvory v dvierkach im dodávajú estetiku a slúžiazároveň na odvetrávanĺe.

Ponúkame tri typy šatní,a to pre 4, 6 a 8 detí, ktoré sú vyrobené z drevotriesky v odtienĺ Breza. Za
každými dvierkami sa ukýa priestor s dvoma dvojitýmivešiačikmia priestor na topánky'
Cena šatníje vrátane dvierok rôznych farĺeb.
Rozmer: 130 x 162 x 40 cm (Šx V x H).

Kreslo tmavosivé, nôžky z masívneho dreva kaučukovníka, Zloženie poťahu: 100% Polyester,
Materiál poťahu: Hladká tkanĺna, Typ sedadla: Penové jadro)

o
o
.
o

PrÚemné sedenie s mäkkou oporou tela

Výrazné prešívaniesedadla a operadla
Nôžky z masívneho kaučukovníka
Kombinovateľné s pohovkou MlKAEL
Hľadáte kreslo, ktoré bude nielen pohodIné, ale tiež dostatočne reprezentatívne? Elegantné kreslo
MlKAEL vnesie do vášho domova prvky škandinávskeho štýlu a povestnú útulnosť. Pohodlnú penovú
výplň dopÍňajú nôžky z masívneho kaučukovníka,ktoré kreslu dodávajú vysokú stabilítu. V
kombinácii s pohovkou MlKAEL získate prĺestor na sedenie pre viacero osôb, ktorý môžete
kedykolvek rozčleniť podľa potreby.

Denná miestnosť - Herňa
Retro kuchynka z dreva 83x29x90 cm (DxšxV)

Je vyrobená z kvalitného dreva. obsahuje kuchynský pult s chladničkou, mrazničkou,
odnímateľným
drezom, mikrovlnkou' sporákom a rúrou na pečenĺea bezdrÔtový telefÓn. Prĺstupná je
iba z prednej

strany.

Vyzerá to ako skutočná kuchyňa, ktorá je pre vaše dieťa veľmi dôležitá
Drevená kuchyňa a jej drevené vybavenie boli natreté bezpečnými netoxickými
farbami
Drevená kuchynka bude slúŽiťvášmudieťaťumnoho rokov
Hra s kuchyňou učítvorivosti, rozvíja fantáziu, pozitívne ovplyvňuje v'ývoj vášho
dieťaťa

Activity board BusyKids domček natura

Activity Board Domček je interaktívna hračka typu Montessori, ktorá rozvíjadetskú logiku,
motoriku
a učenie. Množstvo úloh, skúmania a objavovania čaká aj na vaše dieťa. Je
to zábava na niekoľko
hodín, takže si nájdete čas aj pre seba. Zároveň je domček skvelou skýšou pre všetky
deti.
Activity board BusyKids Montessori kocka

Montessori kocka rozvíja logické myslenie, motorické schopnosti, zapájafantáziu a kreativitu.
Kocka
je maximálne skladná, takže svoje deti zabavíte aj pri cestovaní.
Vaše deti sa určite nebudú nudĺť.

Montessori dúhová hojdačka 5v1

Kvalitná Montessori dúhová hojdačka 5v1 podporísprávny motorický rozvoj vášho dieťaťa. Je
vhodná pre deti od 1 do 6 rokov. Môžete ju použiťako hojdačku, sknišu, sedačku alebo šmýkačku
Hojdačka je vyrobená z tých najkvalitnejších materiálov, ručne do hladka opracovaná a poctivo
lakovaná zdravotne nezávadnýmĺ farbamĺ.

Detský suchý bazén 90x40 s loptičkami 200 ks _ V lese

Roztomilý suchý bazénik s motívom zvĺeratiek je naplnený 2OO farebnými loptičkami a vd'aka tomu sa
stane jednou z najobľúbenejšíchhračiek v detskej izbe. Suchý bazén sa zapáči dievčatám aj

chlapcom, pretože jeho vnútro je v neutrálnej sĺvej farbe. Detĺ môžu v bazéniku vyvádza,Ĺ, pomocou
šmýkačky sa do neho kĺzaťa prirodzenou formou rozvíjaťsvoje motorické zručnosti.

Poťah na Montessorihojdačku 5v1

užitočnýdoplnok

polstrovaná podložka v prevedení Minky, ktorá vytvoríz
našej Montessori hojdačky 5v1 ešte všestrannejšíkúsok. Aj najmenšie deti si môžu v takto vystlanej
hojdačke len tak oddychova{ prípadne sa prehupnúť až do ríšesnov. Matrac využijete aj
samostatne, ako podložku pre hranie na zemi - či už doma, alebo napríklad na záhradke či v parku.
- veľmi mäkká a hebká

Vyberať môžete z 3 vzorov.

Písacístôl s dvierkami a zásuvkou

.

..

I

Í

n

Stoly sú vhodné pre učiteľov do triedy, alebo do učiteľských kabinetov. Sú vyrobené z laminovanej
drevotriesky v odtieni buk, alebo breza. Sú dostupné vo viaceých farebných kombinácĺách a taktiež
si môžete zvoli{ či chcete iba jednoduchý stôl, alebo stolík s dvierkami či zásuvkami. Ak si zvolíte

dvierka a zásuvky, tie sa dajú uzamyka{ aby sa nikto nemohol dostať k Vašim dokumentom. Skrinka s
dvierkami a zásuvkou sa dá podľa potreby namontovať na pravú, alebo na ľavústranu'

Pohovka svetlosivá s nožičkamiz dreva napr. Frederika

o
o
o
o

Príjemnésedenie s prvkami škandinávskeho dizajnu
Pevná konštrukcia
Výrazné prešívanieoperadla
Kombinovateľná s kreslom

Elegantná pohovka FREDRlKA v škandinávskom štýle rozŽiari svojím minimalistickým dizajnom každý

interiér'
Penové jadro, uýrazné prešívanieoperadla a poťah príjemný na dotyk poskytnú zázemie na relaxáciu
Vysoké nôžky z masívneho kaučuka zaistia stabilitu a uľahčiaudržanie poriadku pod pohovkou.
Navyše vd'aka nĺm vyzerá pohovka vzdušne a elegantne.
V kombĺnácii s kreslom FREDRlKA získate prĺestor na sedenie pre viac osôb, ktorý môžete kedykoľvek
rozčleniť podľa potreby.

Lúka _ zostava 358x140x43 (DxVxH)

Skrĺnky inšpirované prírodou vytvárajú unikátny a estetický nábytok, ktorý ponúka príjemné
prostredie v každom predškolskom zariadení. Krásne pastelové farby predných častískrinieka
dekorácie na zadných častiach skriniek vytvárajú prĺateľskúatmosféru detí pri hrách a tvorivých

čĺnnostiach'Využívanésú špeciálne techniky, ktoré vytvárajú v predných častiach a zadných
dekoráciách frézy, ktoré neplnia iba dekoračnúfunkciu, ale je možnénimizdokonaľovať isenzorické
vnímanĺedetí- ked'prstamĺvnímajúrozličnéreliéfi7, vyfrézované do nábytku.
Lúka - zostava- skladá sa z droch skriniek s atypickými dvierkami, dvoma policovými skrinkami

o
.
.

o

ceIkový rozmer3S8xl4ox43 (DxVxH), Skrinky inšpirované prírodou.

pastelové farby predných častískrinieka dekorácie na zadných častiach skriniek
V predných častiach a zadných dekoráciách frézy, ktoré neplnia iba dekoračnúfunkciu, ale je
moŽné nimi zdokonaľovať i senzorické vnímanie detí- ked'prstamĺvnímajúrozličnéreliéfu,
vyfrézovanédo nábytku.

Materiál nábytku: masív
Zostava pozostáva z týchto častí:
Tulipán _ úzka skrinka otvorená policová so 4 policami rozmer 50 x 140 x 40
Tulipán - široká skrinka s dvomi dvĺerkami rozmer 80 x 124 x 40
List - základná skrinka s dvomi dvierkami rozmer 98 x ]-L0 x 40

Kvietok
Kvietok

-

úzka skrinka otvorená polĺcová so 4 policami rozmer 50 x 140 x 40
široká skrinka s dvomĺ dvierkami rozmer 80 x 129 x 40

Audiosystém (rádio, prehrávač)

Mikrosystém Philips TAM8905/'ĺ0 neposlúŽi len ako elegantný bytový doplnok, ale najmä vám
umoŽníVypočuťsi vašu obľúbenúmuziku. Spolu s minisystémom obdžíte tieŽ reproduktory,
ktoré sú potrebné pre počúvanievašich obl'úbených skladieb. Chcete vedieť, aký majú výkon?
Dosahujú '100 W. Turner poslúŽĺna príjem FM a DAB+. Pri prenose ponúka podrobnejšie
informácie o skladbách. Na zapojenie d'alších prístrojov sa vyuŽíva anténny vstup, jack 3,5 mm
vstup a usb, výstup zabezpeči slúchadlouý výstup. Ak dávate prednosť bezdrôtovému pripojeniu,
samozrejme ajvy si prídete na svoje. Pri minisystéme Philips sa výroba zaoberala podporou
sluŽieb ako je Spotify. Ďalšiu funkciu vrátane šikovných aptikácií získate vd'aka technologii
Bluetooth a WiFi. Na prístroj sa môŽete pripojiť pomocou USB portu a vd'aka nemu púšťať
pesničky podl'a l'ubovÔle. Disponuje mechanikou na CD. Dial'kové ovládanie zaistí komfortné
prepínanie alebo zosilňovanie skladieb z ktoréhokolVek kúta miestnosti. Pre jednoduché
vyhl'adávanie stanice je minisystém vybavený funkciou automatického ladenia. Prostredníctvom
internetového pripojenia získate moŽnosť vyuŽiť sluŽby internetového rádia.
o ovládanĺe sprostredkúvajútlačidlá a displej
o Kompletný výkon RMS je 100 W
o Druh tunera: FM a DAB+, automatické ladenie
o Počet predvolieb pre FM pásmo 90,
o Nechýba podpora streamovacích sluŽieb SpotiÍy
o Dokáže prehrávať z médĺíako je cD, cD-R, CD-RW a USB flash disk
o Podporované audio formáty: MP3
o Možno sa pripojiť pomocou Bluetoothu
o Môžete sa pripojiť sĺeťouWiFi
o náhodné prehrávanie, opakovanie skladieb, hodiny, budík
o Rozmery minisystému sú 230 x 145 x 262 mm
o Medzijeho vlastnosťamĺa funkciami nájdeme automatické ladenie, diaľkové ovládanie a
internetové rádio
. Vstupy: anténny Vstup, Jack 3,5 mm Vstup a USB
o VýstupY: slúchadlový výstup Jack 3,5 mm
Televízor 55'

.
o
o
o
o
o
o
o
o

58" (146 cm) 4K Ultra HD Smart TV
Rozlíšenie 4K Ultra HD 3840x2160 px, spracovanie obrazu 2 100 PPl
Technológia Philips P5, HDR10+
Multimediálne funkcie: Herný reŽim /Game mode)
Dolby Vision a Dolby Atmos
3_stranné Ambilight . DVB-T2/C/S2 tuner
zvukový výkon 20 W

Wi-Fi

. Bluetooth .

LAN

.4x

. kodek HEVc (H.265)-

nový digitálny štandard

HDMI o 2x USB

operačný systém Android TV

Jedálenská časť
Jedálenský stôl BRET buk rozkaldací 60x75x90, nastavitelná šírkadosky od 60-120 cm
z masívneho dreva

- min.

nohy

Moderný jedálenský stÔl BRET v rôznych farebných variantoch. Doska je dyhovaná, nohy sú z
masívneho dreva. Kúpte si tento štýlový moderný stôl do Vašej domácnosti, kde urobíveľkúslužbu aj
parádu. Jedálenský stôl je vhodný do bytu aj na chalupu, do jedálne alebo kuchyne'

Jedálenská stolička ADRIANNE sivá, kovová konštrukcia, poťah z odolnej a ľahko čistiteľnejhrubej
tkaniny al. ekokoža

potiahnuté
Stabilná konštrukcia z lakovanej ocele v dekore duba, sedadlo čalúnenév prednej časti
látkou a zadná časťje z textilnej kože v rovnakom odtieni farby. Nosnosť stoličky min. 1-1O kg. št'ýt:
Retro, Tvar: oválny

o
o
o
o
o

Poťahová látka: sivá eko koža
Materiál poťahu: Hrubá tkanina

Materiál nôh: Kov, Počet nôh:4
Dekor nôh/podstavca: Dub
Bez podrúčok

Kočikáreň - Sklad

cm
Policová skriňa KENTUCKY biela s 2 posuvnými dvierkami, policami, L20xl9tx42

Spálňa
Detská postieľka so sťahovacovu bočnicou natural borovica 120x60cm

_

drevená

výrobe postieľky je použitémasívne borovicové drevo najvyššej kvality'
pouŽiť pre nesediace
noit postieľt<y možno nastavovať do troch polôh, najvyššiu polohu roštu možno
dieťa. Tri rošty v strede sú vyberateľné.
K

ktorú je možné
Matrac do detskej postiel1ĺy 60x120x10, Matrac je potiahnutý odolnou textÍliou,
čistiťvodou a mydlom. Spodná strana je protišmyková'
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