
KÚPNA ZMLUVA Č.If/2020

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 Szakkozépiskola
Galanta
Esterházyovcov 710/12. 924 34 Galanta
Ing. Beáta Kissová, riaditeľka
OO 158 984
2021009265
N/A
Štátna pokladnica
SK 46 8180 0000 0070 0052 0972

+ 421 903 481117
riaditel.sostechgalanta@gmail.com
https:/Isostechga.edupage.org/

Sídlo:
Zastúpený:
ICO:
OIC:
IČOPH:
Bankové spojenie:
Císlo účtu.:
Tel.:
E-mail:
Internetová stránka:

(ďalej v zmluve len "Kupujúci" v príslušnom gramatickom tvare)
a

Predávajúci
Zapísaný/registrovaný:
Štatutárny zástupca:
Adresa sídla obce:
!CO:
OIC:
ICOPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Krajina:
Internetová adresa:
Telefonický kontakt:
Email:

Festo spol. s r.o.
Zápis v Obchodnom registri Okr.súdu BA I oddiel: Sro, vložka Č. 7898/B
Ing. Miroslav Jarolín
Gavlovičova l, 831 03 Bratislava 3
31680500
2020481419
SK 2020481419
VÚB, a.s, Bratislava účet: 3126477553/0200
SK7602000000003126477553
Slovenská republika
www festo sk

+ 4212 4910 4910
info sk@festo corn

(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 obstarávaterorn/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.



Článok l.
Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je dodávka tovaru, ktorým je vzdelávacie vybavenie: Pneumatika, špecifikovaný
v Prílohe Č. 1 tejto Zmluvy, ktorým je vlastný návrh plnenia predmetu zákazkya v cene uvedenej podte
Prílohy Č. 2 tejto Zmluvy, ktorým je nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky. Uvedené
prílohy Č. 1 a 2 tvoria neoddeliternú 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 základe protokolu o odovzdaní a inštalácii predmetu Zmluvy a zaškolení obsluhy s
podpismi zaškolených pracovníkov na celý predmet Zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje ním 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 všetkých strojov 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 obsluhv s podpismi

zaškolených pracovníkov
• manuál v slovenskom alebo českom jazyku
• prospekt s popisom technických parametrov v slovenskom, resp. českom jazyku ( neoverený

preklad)
• záručný servis 24 kal. mesiacov

Článok II.
Kúpna cena a platobné podmienky

2.1 Kúpna cena predmetu 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 zneni
neskorších predpisov.

2.2 Cena za dodávku predmetu Zmluvy je 9.906,40 EUR bez DPH, slovom: deväťtisícdeväťstošesť euro
a štyridsať centov
Som/nie som platcom DPH: spol. Festo spol. s r. o. je platca DPH
DPH v EUR:l.981,28 EUR slovom: tisícdeväťstosedemdesiatjedna euro, a dvadsaťosemcentov
Cena za dodávku predmetu Zmluvy predstavuje 11.887,68 EUR s DPH,
slovom: jedenásťtisícosemstoosemdesiatsedem euro a šesťdesiatosem centov.

2.3 V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho vrátane nákladov nadopravu spojené s 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, odsúhlaseného oboma
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 náležitého dokladovania 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 prevádzky celého
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.

2.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podla § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.V prípade,že doručená faktúra nebude obsahovať všetky
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 Predávajúceho.

2.7 Faktúra musí obsahovaťokrem iného aj údaje: názovprojekte: Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby
automobilového priemyslu a strojárstva v Galante a ITMS kód projektu 302020M578. Súčasťou faktúry
musí byť dodad list, potvrdený čltateľným podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho a otlačkom pečiatky
Kupujúceho.

Článok III.
Miesto plnenia a dodacie podmienky

3.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy je: Stredná odborná škola technická Galanta - Muszaki
Szakkôzépiskola Esterházyovcov710/12, 924 34 Galanta.

3.2 Termín plnenia predmetu Zmluvy na dodávku požadovaného tovaru, ktorým je vzdelávacie vybavenie -
Pneumatika, podľa rozpisu v Príílohe č.1 a 2 tejto Zmluvy je: do 3 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 požiadaŕ kupujúceho o predlženie 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 povaha veci a okolností
skutočnevyžadujú, inak je oprávnený trvať na dodaní predmetu Zmluvy v pôvodne dohodnutej lehote. Ak
nebude predmet Zmluvy zo strany predávajúceho dodaný v 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 predávajúceho spravodlivo
požadovať, aby dodal predmet Zmluvy v riadne dohodnutom termíne, je kupujúci oprávnený od tejto
Zmluvy odstúpiť a žiadať si od predávajúceho zaplatiť náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.

Článok 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 škody na predmete Zmluvy prechádzana Kupujúcehov čase prevzatia 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
Zmluvy a výsledkov verejného obstarávania. V prípade, že sa tak nestane, má predmet Zmluvy vady. Vady
dodávky je Kupujúci povinný písomne reklamovať u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich ztstent.
Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie je nutné uplatniť reklamáciu písomne poštovou
prepravou, faxom, resp. e-mailom najneskôrdo 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.

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 alebo vrátenie kúpnej ceny, ak ide o vady, ktoré dodaný
predmet Zmluvy robia neupotrebiterným.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať
a Predávajúci povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
Kontaktná osoba vo veciach technických: Tomáš Horák,
Email: tomas.horak(éi)festo.com
Telefón: 02 4910 4910 prípadne klapka 84 (0249104984)

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, pokiaľ nebude v individuálnych prípadoch dohodnuté s Kupujúcim inak. Počas24 mesačnej
záruky vykoná Predávajúci min. jednu preventívnu prehliadku predmetu Zmluvy a/alebo vykoná ich v
súlade s podmienkami stanovenýmivýrobcom.

5.7 V prípade vzniku- zistenia závady, ktorá robí predmet Zmluvy neupotrebiterným alebo funkčne len
čiastočne upotrebltelným, plynutie záručnej doby sa preruší až do jej úplného odstránenia, ktoré bude
písomne potvrdené Kupujúcirn. V prípade, ak bude tovar v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac
ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti Predávajúceho alebo ním zabezpečenejalebo poverenej
servisnej organizácie odstrániť poruchu, Kupujúci bude mať právo penalizovaťPredávajúcehopokutou vo
výške0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň neprevádzkovania či nefunkčnosti tovaru počnúc 30 dňom
mimo prevádzku. To neplatí v prípade, ak Predávajúci poskytne po dobu opravy Kupujúcemu náhradný
tovar.

ČlánokVI.
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty

6.1 V prípade nedodržania termínu dodania celého predmetu Zmluvy do miesta plnenia vrátane jeho
inštalácie, zaškolenia pracovníkov a riadneho odovzdania, má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej
pokuty voči Predávajúcemu vo výške 0,01% zo zmluvnej ceny predmetu Zmluvy za každýdeň omeškania.
Tým nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody v 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.

ČlánokVII.
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:

I



a} požadovaný predmet Zmluvy dodal v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve,
bjneodstránil vadu/y opakovane napriek písomnej reklamácii Kupujúceho v primeranej dodatočnej

lehote na odstránenie vád,
c) a/alebo neodstránil vadu/y vôbec,
bj bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho previedol všetky alebo niektoré práva alebo

záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby.

Clánok 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 poskytnúťsúčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávaťkontrolu a to
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvyo poskytnutí nenávratnéhofinančnéhopríspevku
(ďalej len "NFP") a to zostrany oprávnených osôb navýkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych
predpisov SR a EÚ, najmä zákonaČ. 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 orgánu a 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 Zmluvy je oprávnený požadovať tieto podklady aj Kupujúci.

8.3 Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany
Predávajúceho sa bude považovať za závažné porušenie 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 všeobecnezáväznýchpredpisochprojektov zo štrukturálnych fondov EÚ
v programovomobdobí 2014-2020.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1 Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými dodatkami k Zmluve
podpísanými oboma zmluvnými stranami. Zmenu tejto Zmluvy je možné urobiť iba v súlade so zákonom
Č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení.

9.2 Vzájomné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákonač. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.

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 prlloh, 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 zákazky v rámci projektu s názvom:



..

Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante" a ITMS
kód projektu 302020M578.

9.6 Po splnení odkladacej podmienky nadobudne táto Zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia
správy z kontroly vykonanej riadiacim orgánom, ( ďalej len RO ), v ktorej závere RO pripúšťa výdavky do
financovania projektu. V prípade schválenia zákazky RO ako Poskytovater NFP, je Prijímater ako Kupujúci
podľa tejto Zmluvy povinný informovať Predávajúceho nasledujúci deň odo dňa prevzatia správy o
dátume účinnosti Zmluvy a reálne plnenie Zmluvy môže nastať až zaslaním záväznej objednávky.

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 302020M578, kupujúci nebude realizovať
predmet zákazky a vyhradzuje si právo od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť.

. , . Ô/? .skt/eu 7' /1 M,wMiesto a datum podpisu: .

~tred"-\ ~ .•~ _. .
Kupujuci:t Predávajúci I

-
Ing. Beáta Kissová

riaditeľka

.............. ~.~ .
PodPlSPredévajúceho

Príloha č.t : Cenová ponuka ktorá slúži aj ako technická špecifikácia predávajúceho pod číslom
2541009236 zo dňa 19.10.2020

Priloha č.2 : Cenový rozpočet predmetného zariadenia Cien vrátane DPH

Príloha č.3 : Výpis Obchodného registra SR Predávajúceho



Pneumatika

Por. číslo položky Názov položky
Cena v Eur bez

MJ/ks/súbor
Spolu v Eur bez

DPH 20% v Eur
Spolu v Eur s

DPH DPH DPH
1 Zapínad ventil 139,00 2 278,00 55,60 333,GC
2 Zaplnad ventil 72,00 1 72,00 14,40 86,4C
3 Zapínad ventil 118,80 1 118,80 23,76 142,56
4 Zapínad ventil 82,00 1 82,00 16,40 98,4C
S Vent.kladoková páka 76,80 4 307,20 61,44 368,64

6 Bezdotykový snímač, pneumatický s
2 151,00 30,20 181,20

pripojením k valcu 75,50
7 Tlakový spínacl ventil 258,00 1 258,00 51,60 309,60
8 Pneumatický ventil 140,00 2 280,00 56,00 336,00
9 Pneumatický ventil 142,50 1 142,50 28,50 171,00

10 Pneumatický ventil 141,50 1 141,50 28,30 169,80
11 C:len alebo: 55,00 3 165,00 33,00 198,00
12 Člen A: 55,00 3 165,00 33,00 198,00
13 RýchlO - odvzdušňovacl ventil 31,00 1 31,00 6,20 37,20
14 Škrtiaci spätný ventil 18,50 3 55,50 11,10 66,60
15 Valec 96,00 1 96,00 19,20 115,20
16 Valec 117,50 2 235,00 47,00 282,00
17 Tlakový regulačný ventil 99,50 1 99,50 19,90 119,40
18 Manometer 56,00 2 112,00 22,40 134,40
19 Rozdelovacl blok 121,00 1 121,00 24,20 145,20
20 Hadica 12,00 3 36,00 7,20 43,20
21 Núdzový vypínač 94,80 1 94,80 18,96 113,76
22 Spätný ventil 40,80 2 81,60 16,32 97,92
23 Nástrčné T-spojenie 3,94 10 39,40 7,88 47,28
24 Napájací zdroj na montážny rám 468,00 1 468,00 93,60 561,60

25 Bezpečnostné laborat6rne káble, 98 ks,
l 519,00 103,80 622,80

červené a modré 519,00
- ----~~----- ,--- ...



Dátum: 19.10.202( r

•

Edutrainer-3 podsvietené tlačidlá, 1
26 podsvietený tlakový spínač, každý s mini 1 290,00 58,00 348,00

žiarovkou 290,00

27 Edutrainer-relé, 3-násobné, 4 prepínače 277,00 2 554,00 110,80 664,80

28 Edutrainer-časové relé pre jednotku ER 454,80 1 454,80 90,96 545,76

29 Edutrainer-čltač s prednastavenlm,
1 433,00 86,60 519,60

elektronický 433,00
30 Bezdotykový snímač, indukčný, M12 103,20 1 103,20 20,64 123,84
31 Bezdotykový snímač, kapacitný, MI2 190,80 1 190,80 38,16 228,96
32 Elektromagnetický ventil 206,40 1 206,40 41,28 247,68
33 Elektromagnetický ventil 232,80 2 465,60 93,12 558,72
34 ELmedz.snlmač - pravý 60,00 4 240,00 48,00 288,00
35 EI.medz.snlmač-ravý 60,00 4 240,00 48,00 288,00
36 ~asovač 250,80 1 250,80 50,16 300,96'

37 Sada zariadenia - snímače na detekciu 2328,00 465,60 2793,60
objektov 2328,00 l

SPOLU 9906,40 1981,28 11887,68

Dodávater: Festo spol. s r.o., Gavlovičova l, BA 3 'ČO: 31680500

Kontaktná osoba a tel. kontakt:T.Horák 02/49104910

Podpis a pečiatka:

'"



Stredna odborná škola technická
Galanta
Esterházyovcov 712/10
92434 GALANTA
Slovensko

IČDPH:SK2021009265
IČO: 00158984

Váš dopyt/objednávky: VO Pneumatika z 19.10.2020

Vážený zákaznfk,

Ďakujeme za Váš záujem o naše výrobky a predkladáme nasledovnú ponuku/objednávku v súlade
s našimi Všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami. ktoré v plnom znení nájdete na
internetovej stránke http://www.festo.com/sk. prípadne Vám ich môžeme na požiadanie
zaslať.

Pri ďalšej korešpondencii uvádzajte prosím vždy číslo našej ponuky.

Oovolte, aby sme Vás upozornili. že kompletný sortiment našich výrobkov vrátane 20 a 3D
CAO modelov nájdete aj na internetovej adrese http://www.festo.com/sk.

So srdečným pozdravom

Jarmila Mehešová

Táto ponuka je vytvorená pre účely prenosu údajov a bez právne platného podpisu.

FESTC 
Ponuka

2541009236

Dátum

19.10.2020

Strana
1 Z 18

{islo zákazníl<a

54208765 

?:islo Vá~ho dopytu

VO Pneumatika

Vystavil
Jarmila Mehešová
INfO_SK@FESTO.COM

I'r"naform.:
Upi. v Obd>Odnom:2lr:r~;::sGdu BA I
vložka CO 893/8
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Číslo zákazníka Číslo Vášho dopytu Ponuka čislo

54208765 VO Pneumatika 2S41009236 

Označenie Čfslo materlAlu JednotkovA cena Množstvo Celková cena
WR EUR

zapfnacf ventil Pozicia10 152860 139.00 2 278.00
D:S-PSY-3/2-S-3+T 
3/2 cestný. s tlačldlovým pohonom.
normálne zatvorený
Sedlovýventil- priamo ovládaný, s
vratnou pružinou, precízna rýchlospojka
typu push/pull pre plastovú rúrkovinu
PUN-4 x 0,75 na vnútorné/vonkajšie
kalibrované hadice, rýchly a bezpečný
zaklikávací systém Quickfix pre profilové
platne.

Ovládanie: tlačidlo
- Rozsah tlaku: -95 do 800 kPa
(-95 do 8 bar)
- Nominálna rýchlosť toku: l(P) -) 2 (A)
601/min
- Pracovnýtlak: pri 600 kPa (6 bar)
6N

HS:9023OO100
Hmotnosť: 252 G

zapfnad ventil Pozícia 20 152861 72.00 72.00
O:S-PSV-3/2-S0-3+T 
Sedlový ventil- priamo ovládaný. s
vratnou pružlnou, precíznarýchlospojka
typu push/pull pre plastovú rúrkovinu
PUN-4x 0,75 na vnútorné/vonkajšie
kalibrované hadice. rýchly a bezpečný
zaklikávací systém Quickfix pre profilové
platne.

Ovládanie: tlačidlo
Rozsah tlaku: -95 až 800 kPa (-95 až 8
bar)
Nominálna rýchlosť toku: l(P) _o) 2 (A) 60
I/min
Pracovný tlak: pri 600 kPa (6 bar) 6 N

HS:902300100
Hmotnosť: 126 G

zapfnacf ventil Pozícia 30 lS2862 118.80 118,80
O:S-PSY-S/2-S+S0+S 
Sedlovýventil- priamo ovládaný, s
vratnou pružlnou, precíznarýchlospojka
typu push/pull pre plastovú rúrkovinu
PUN-4 x 0,75 na vnútorné/vonkajšie
kalibrované hadice, rýchly a bezpečný
zaklikávací systém Quickfix pre profilové
platne.

Ovládanie: Prepínač
Rozsahtlaku: -95 až 800 kPa -95 až 8

FESTC 



Číslo zákazníka Číslo Vášho dopytu Ponuka číslo

FESTD 

54208765 VO Pneumatika 2541009236

označente Číslo materiálu Jednotková (ena
EUR

Množstvo Celková cena
EUR 

bar)
Nominálna rýchlosť toku: l(P) ? 2 (A) 60 Ilmin
Pracovný tlak: pri 600 kPa (6 bar) 6 N

HS:902300100
Hmotnosť: 139 G

zapfnad ventll 

Vent.klad.páka 

Pozícia 40
D:S-PSV-3/2-S-3+S
Sedlový ventil- priamo ovládaný,
s vratnou pružlnou, precízna rýchlospojka
typu push/pu II pre plastovú rúrkovinu
PUN·4 x 0,75 na vnútorné/vonkajšie
kalibrované hadice, rýchly a bezpečný
zaklikávací systém Quickfix pre profilové
platne

Ovládanie: prepínač
Rozsah tlaku: -95 až 800 kPa (·95 až 8
bar)
Nominálna rýchlosť toku: 1 (PJ -r-) 2 (A) 60
I/min
Pracovný tlak: pri 600 kPa (6 bar) 6 N

HS:90230010
ULA: DE
Hmotnosť: 127 G
Pozícia 50
D:S-PSV-RS-3-1/8
Sedlový ventil- nepriamo ovládaný, s
vratnou pružinou, precízna rýchlospojka
typu push/pull pre plastovú rúrkovinu
PUN-4 x 0,75 na vnútorné/vonkajšie
kalibrované hadice, bezpečný zaklikávací
otočný systém pre profilové platne,
umožňujúci samostatné nastavenie

Rozsah tlaku: 350 až 800 kPa (3.5 až 8
bar)
Nominálna rýchlosť toku: 1 (P) --) 2 (A) 120
Ilmin
Pracovný tlak: pri 600 kPa (6 bar) 1,8
N

HS:902300100
Hmotnosť: 900 G

152863 

152866 

82,00

76,80 

82.00

4 307,20



FESTC 

Číslo zákazníka Číslo Vášho dopytu Ponuka číslo
54208765 VO Pneumatika 2541009236

Číslo materiálu Jednotková cena Množstvo Celková cena
EUR EUR 

Pozícia 60 2764815 75.50 2 151,00
O:TP-BG-SMPO-OID
Bezdotykový snímač. pneumatlcký.
s pripojením k valcu

3/2-cestný ventil, normálne zatvorený,
magneticky ovládaný

- precízna rýchlospojka pre
plastovú rúrkovinu PUN-11 x 0,75 alebo
pre hadice so štandardným vnútorným alebo
vonkajším priemerom
- rozsah tlaku 200-800 kPa (2 - 8 bar)
- spínací cas on/off 22/52 ms
- vizuálna indikácia spínacieho stavu
- montážny systém pre valec s priemerom
20 mm, 2x T-dräžka na montáž
jedného pneumatického a jedného
elektronického bezdotykového snímača

HS:84812090
ULA: DE
Hmotnosť. 96 G

TI.spfn.ventll Pozícia 70 152884 258.00 1 258.00• O:TP-BG-VD-3-Q4
Sedlový ventil s nastavitel'ným
bodom. montáž na 3/2-cestný ventil,
pri vypnutej polohe zatvorený. návrat
pružinou. Precíz.ny rýchly
konektor typu push/pult pre plastovú rúrkovinu
PUN-4 x 0,75 na vnútorné/vonkajšie
kalibrované hadice a bezpečnýzaklikávací
systém Qukkfix pre profilové platne

Rozsah prevádzkového tlaku: 180 až 800 kPa
(1.8 až 8 bar)
Rozsah riadiaceho tlaku: 100 až 800 kPa
(1 až 8 bar)
Nominálna rýchlosť toku: 1 (P) _.) 2 (A) 100
Ijmin

HS:902300100
Hmotnos(: 329 G

Pneum.ventil Pozícia 80 576302 140.00 2 280.00
D:P-BG-VUWG-M3/2-Q4
3j2-cestnýventil, pneumaticky ovládaný
na jednom konci
Priamo riadený monostabilnýventil
S posúvačom, s návratom mechanickou
pružinou, normálne zatvorený. Prebudovateťný
na otvorenú neutrálnu pozíciu. Rýchly push-in
konektor re lastovú rúrkovinu PUN-4x O 75



Číslo zákazníka Číslo Vášho dopytu Ponuka číslo

FESTC 

5/.208765 VO Pneumatika 2541009236

OznaZenle ČíSlo materiálu lednotková cena
EUR

Množstvo Celková cena
EUR

a interne alebo externe kalibrované hadice.
Rýchly montážny systém Quick-Fix®
pre profilové platne s drážkou.
Symboly, označenie portov a umiestnenie
pripojov v zmysle DIN ISO 1219.

- Prevádzkový tlak -90 - 1000 kPa
(-0,9 - 10 bar)
- Riadiaci tlak 150 - 1000 kPa
(1,5 - 10 bar)
- Vhodný pre vákuum a spätný chod

HS:90230010
ULA: DE
Hmotnost': 380 G

Pneum.ventlt Pozicia 90
D:P-BG-VUWG-M5/2-Q4
5/2-cestný ventil. pneumaticky ovládaný
na jednom konci

576307 

576303 

142.50

141.50

142,50

141.50

Priamo riadený mono stabilný ventil
s posúvačom, s návratom mechanickou
pružlnou. Rýchly push-in konektor
pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0.75
a interne alebo externe kalibrované hadice.
Rýchly montážny systém Quick-Fix®
pre profilové platne s dräžkou.
Symboly, označenie portov a umiestnenie
prípojovv zmysle DIN ISO 1219.

- Prevádzkový tlak -90 - 1000 kPa
(-0.9 - 10 bar)
- Riadiaci tlak 150-1000 kPa
(1,5 -10 bar)
- Vhodný pre vákuum a spätný chod

HS:90230010
ULA: DE
Hmotnos(: 193 G

Pneum.ventU Pozlda 100
D:P-BG-VUWG-BS/2-Q4
S/2-cestný dvojitý riadiaci ventil,
pneumaticky ovládaný na oboch koncoch. ,

Priamo riadený bistabilný ventil
s posúvačorn. Rýchly push-ín konektor
pre plastové hadic.e PUN·4 x 0.75
a interne alebo externe kalibrované hadice.
Rýchly montážny systém Quick-Fix®
ore nrofilová olatne s drážkou,



FESTC 

Číslo zákazníka Číslo Vášhodopytu Ponuka čisto
5/1208765 VO Pneumatika 2541009236

Označenle Číslo materiálu Jednotková cena Mno!st\lo CelkovA ce oa
EUR EUR 

Symboly, označenieportov a umiestnenie
prfpojov v zmysle DIN ISO 1219.

. Prevádzkovýtlak -90 - 1000 kPa
(-0.9-10 bar)
- Riadiaci tlak 150- 1000 kPa
(1,5 - 10 bar)
- Vhodný prevákuum a spätný chod

HS:90230010
ULA: DE
Hmotnosť: 205 G

~lenALE80 Pozícia 110 539771 55,00 3 165,00
D:TP-BG-OS-l/S-Q4
OR hradio (kyvadlový ventil),
precízna rýchlospojka typu push/pull
pre plastovú rúrkovinu PUN-4x 0,75,
na vnútorne/vonkajšie kalibrované hadice,
a bezpečný zaklikávací systém
Quickfix pre profilové platne.

Rozsah tlaku: 100 až 1000 kPa (1 až 10
bar)
Nominálna rýchlosť toku X, Y .•) A: 500 I/min

HS;90230010
ULA: DE
Hmotnosť: 357 G

lien A Pozlcla 120 539770 55,00 3 165,00
O:TP-BG-ZK-l/S-Q4
logické ANDoperácie, ANDhradlo.
precfzna rýchlospojka typu push/pulI
pre plastovú rúrkovinu PUN-li x 0,75.
na vnútorne/vonkajšie kalibrované hadice,
a bezpečný zaklikávacfsystém
QuickfIx pre profilové platne.

Rozsah tlaku: 100 až 1000 kPa (1 až 10
bar)
Nominálna rýchlosť toku X, Y --l A: 550 I/min

HS:90230010
ULA: DE
Hmotnosť: 363 G

Rých.odv.venli Pozlda 130 539772 31,00 31,00
O:TP-BG-SEU-Q4
Rýchlo odvzdušňovacíventil

Sedlový ventil, znížená hlučnosf
vďaka zabudovanémutlmiču hluku. Precízna
rýchlospojka typu push/pull pre
lastovú rúrkovinu PUN-4x O 75 re



Číslo zákazníka

54208765

Oz~.l.tnl.

Číslo Vášho dopytu Ponuka tislo

FE5TD

pre vnútorné/vonkajšie kalibrované hadice.

Číslo materiálu Jednotková cena
EUR

Mnoht_o Celko_~ cena
EUR 

VO Pneumatika 2541009236

ŠkrtiacI spätný ventil ss.so

'\

- rozsah tlaku: 50 až 1000 kPa (0.5 až
10 bar)

. nominálna rýchlosť toku: 1(P) _o) 2 (A)
• 300 11m in; 2 (A) _o) 3 (R) 390 Ilmin"

HS:84812090
ULA: DE
Hmotnosť: 88 G
Pozícia 140
GR-QS-4
škrtiaci spätný vent

HS:84812090
ULA: IN

iii Iäl ...• a. " Hmotnosť: 40,290 G

193967 18,50 3

Valec 96.00Pozicia 150
D:S-PAZ-EW20-50P
jednočinný valec

Piestový valec. piestna tyč a rúra
z nehrdzavejúcej ocele s riadiacou vačkou
a elektromagnetickým piestom. Precízna
rýchlospojka typu push/pull pre plastov ú
rúrkovinu PUN-4 x 0,75 pre
vnútorné/vonkajšie kalibrované hadice
a bezpečný zaklikávací otočný
systém pre profilové platne
umožňujúci samostatné nastavenie
- Max. prevádzkový tlak: 1000 kPa
(10 bar)
- D(žka zdvihu: 50 mm
- Sila pri 600 kPa: 6 bar. 150 N
- Min. sila vratne] pružiny: 13,5 N

HS:90230010
ULA: DE
Hmotnosť: 427 G

152887 96,00

Valec Pozícia 160
D:S-PAZ-DW20-100PPV
Dvojčinný valec

Piestový valec, piestna tyč a teleso
valca sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
s riadiacou vačkou a elektromagnetickým
piestom,
Precfzna rýchlospojka typu push/pull
pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x
0,75 na vnútorné/vonkajšie kalibrované
hadice a bezpečný zaklikávaci olocný
s stém re rofilové latne urnožňuiúcl

152888 117,50 235,00



Číslo zákazníka Číslo Vášho dopytu

54208765 VO Pneumatika

Ponuka číslo

2541009236

FES

Otnalenl. Číslo materiálu JednotkO\l~ cena
EUR 

Množstvo Celkollá cena
EUR 

o

samostatné nastavenie
- Max. prevádzkovýtlak: 1000 kPa
(10 bar)
- D[žka zdvihu: 100 mm
- Sila pri 600 kPa: 6 bar. 165 N
- Vratná sila pri 600 kPa: 6 bar.
140 N

HS:90230010
ULA: DE
Hmotnosť: 970 G

TI.reg.ventll 99.50Pozícia 170
D:TP-8G-lR-MICRO-MAAO-Q4
Tlakový regulačný ventil s manometrom,
nastaviteľný otočným tlačidlom
so zabudovaným uzamykaním.Precízna
rýchlospojka typu push/pull pre
plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0.75 pre
pre vnútorné/vonkajšie kalibrované hadice
bezpečný zaklikávaci systém Quickfix pre
profilové platne

Nominálna rýchlosť toku: 110 l/min
Max. vstupný tlak: 1000 kPa (10 bar
Ovládanie tlaku: 50-700 kPa (0.5-7 bar)

HS:90230010
ULA: DE
Hmotnosť: 178 G

539756 99.50 1

Manometer Pozlcia 180
D:TP-8G-MA40-10BAR-Q4
Pruiinovo-Irubicový manometer, precízna
rýchlospojka typu push/pull pre plastovú
rúrkovinu PUN-4 x 0,75 navnútorné/vonkajšie
kalibrované hadice, rýchly a bezpečný
zaklikávací systém Quickfix pre profilové
platne

Ovládanie: O až 1000 kPa (O až 10 bar alebo
O až 145 psi)
Nominálna rýchlosť toku: l(P) .. ) 2 (A) 60
I/min
Trieda kvality: 1.6

HS:90230010
ULA: DE
Hmotnosť: 364 G

152865 56,00 2 112.00



Číslo zákazníka
54208765

Oznafenle

Číslo Vášho dopytu

VO Pneumatika

Ponuka číslo

2541009236

FESTC 

Číslo materiálu Jednotková cena
EUR

Množstvo Celkovii cena
EUR

Rozdel:blok 121.00Pozícia 190
O: TP-BG-PVBS-Q6-Q4
Preclzna rýchlospojka typu plug-ln,
bezpečný a rýchly zaktlkávacl systém
Quickfix pre profilové platne

8 samozatváracích spätných ventilov,
l pre plastovú rúrkovinu PUN-6xl
8 pre plastové rúrkovinu PUN-4xO,75 a/alebo
pre vnútorné/vonkajšie kalibrované hadice
Hadicové vedenie s rýchlo vypínacími spojkami

HS:90230010
ULA: DE
Hmotnosť: 279 G

1>2896 121,00

Hadlea 3 36.00Pozícia 200
D:,6$·PUN-4XO,7S-10M
Plastové hadice

Verzia (typ): 4 x 0,75 strieborná 10 m

HS:39173200
Hmotnosť; 315 G

151496 12.00

Núdzový vypínac Pozícia 210
O:S-PSV-3/2-S0+NAT
3/2-cestný ventil S montážou na panel
s uzamykateľným núdzovým tlačidlom
s hríbovou hlavou, červený, normálne otvorený
Sedlový ventil, priamo ovládaný v jednom
smere, normálne otvorený, s vratnou
pružinou, precízna rýchlospojka
pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75 a/alebo
pre hadice so štandardnými vnútornými alebo
vonkajšími priemermi, bezpečná a rýchla
montáž so systémom aretácle pre profilové
platne s drážkou

Ovládanie: Hríbový ovládací prvok
Rozsah tlaku: -95 _ .. 800 kPa (-0,95 ... 8
bar)
Štandardná nominálna rýchlost toku: l(P) ® 2(A).
601/min
Ovládacia sila: pri 600 kPa (6 bar) 6 N

HS:9023OO10
ULA: DE
Hmotnosť: 129 G

152864 94,80 94,80



Číslo zákazníka Číslo Vášho dopytu

54208765 VO Pneumatika

Ponuka číslo

2541009236

FESTO 

Označenie ČíSlO materiálu Jednotková cena
EUR

Množst'lo Celková cena
EUR 

Spätnýventil 81,60Pozícia220
D:TP-BG-HGL-Q4
spätný ventil, riadený

Pokíaťje riadiaci signál privedený
na spätný ventil, stlačenývzduch
by mal prúdiť do valca a z neho.
Po odpojeníriadiaceho signálu by mal
spätný ventil uvoľniť zvyšnývzduch
vo valci. a tak zastaviť pohyb valca.
Ventil je vhodný na polohovacie
a brzdné funkcie.

Prevádzkovýtlak: 0.5 ... 10 bar
Štandardná nominálna rýchlosťtoku: l081/min

HS:90230010
ULA: DE
Hmotnosť: 86 G

540715 40,80 2

Nástrlné l-spojenie 39,40Pozícia 230
QST-4
T-NASTRCNA SPOJKA

HS:39174000
ULA:1P
Hmotnosť: 75,900 G

edutralner

~;!
~ ...•
~

Pozícia 240
D:ETER2-MOD-POWER-24V-OE
Napájací zdroj na montážny rám

. Vstupné napätie: 85 - 265 V AC
(47 -63 Hz)
- Výstupné napätie: 24 V DC. s ochranou
proti skratu
- Výstupný prúd: max. 4.5 A
- Rozmery: 170 x 240 x 92 mm

Typ: Konektor podľa CEE 7 IVil pre DE,
FR, NO,SE, n, PT, ES, AT, NL, BE, GR,
TR, IT, DK, IR, 10

HS:85044082
ULA:HU
Hmotnosť: 1.810 G

153128

159396

3,94

468,00

10

468,00



Číslo zákazníka

VO Pneumatika

Číslo Vášho dopytu

54208765

Označente

Ponuka číslo

2541009236

FESTD 

Číslo materlälu jednotková cena
EUR 

MnOlStvo Celková cena
EUR 

Pozícia 250
O:AS-KS-SSTK-4MM-V2

519,00 

HS:85444290
ULA: DE
Hmotnosť: 2.894 G

8092668 519,00 1

Pozícia 260
O:ETER1·MOD-SIG·IN 
3 podsvietené tlačidlá, 1
podsvietený tlakový spínač, každý s mini
žiarovkou, lišta zbernice, vedenie na
hmotnostný prietok, 1 NIC kontakt a 1 NC
kontakt pre 4 mm bezpečnostné zásuvky,
Montáž s ochranou pred náhodným
kontaktom so zabudovanou Iištou
v upevnení elektrického portu a riadiacej
jednotky, prípadne adaptérov plug-ln
pre profilovú platňu

. Napätie: 24 V-
- Záťaž kontaktov: max. 1 A
- Spotreba energie: 0,48 W

HS:90230010
ULA: HU
Hmotnos(: 513 G

162242 290,00 290,00

edutralner Pozícia 270 
D:ETER1·MOD·RELAY 
Jednotka ER
Relé, 3-násobné. 4 prepínače,
vedenie na dodávku elektriny, vedenie
pre hmotnostný prietok, porty
pre 4 mm bezpečnostné zásuvky. Montáž
s ochranou pred náhodným
kontaktom so zabudovanou milou
v upevnení elektrického portu a riadiacej
jednotky, prípadne adaptérov plug-in
pre profilov ú platňu
Záťaž kontaktov: max. 5 A
Zát'až pri vypínaní: max. 90 W
Čas nábehu: 10 ms
Čas dobehu: 8 ms

H$:90230010 
ULA: HU
Hmotnosť: 1.218 G

162241 277,00 2 554,00



Číslo zákazníka

54208765

Oznafenle

ČísloVášhodopytu
VO Pneumatika

Ponukačíslo
2541009236

FESTD 

Člslo materiálu JednotkovA cena
EUR

Množstvo Celková cena
EUR

edutralner 454.80Pozícia 280
D:ETER1-MOD-TJMER
Časové relé pre jednotku ER. 2-násobné
s časovým oneskorenímzapnutia/vypnutia
s bezpečnostnými zásuvkami. ktoré
obsahujú: 1 relé s oneskorením zapnutia.
1 relé s oneskorenímvypnutia, každé relé s 2
normálne otvorenými kontaktmi a 2 normálne
zatvorenýmikontaktmi, pripojenie
pre 4 mm bezpečnostné zásuvkycez
ochranu pred náhodným kontaktom
so zabudovaným uzamykacimpruhom
na montážnom ráme pre elektrický terminál
a ovládacie jednotky, prípadne cez pripojovací
adaptér na profilovej platni s drážkou.
vedenie s napájacím kontaktom,
vedenie s uzemňovaclm kontaktom

HS:90230010
ULA: HU
Hmotnosť: 540 G

162243 454,80

edutralner 433.00Pozícia 290
D:ET-BG-POSCOUNT
Čítač s prednastavením, elektronický

Elektronický ~ítač sprednastavením
s termfnálml na počítac! impulz, impulz na
nastavenie a reset kontaktu, ako aj so zbernicou
na dodávku energie.

- nastavenie kontaktu: 1 meničový kontakt
- prípustné zaťaženie kontaktov: max. 5 A
- spotreba energie: 3 W
- maximálna počítacta rýChlosť:30 Hz
- zobrazenie prednastavenýchhodnôt: 4-
miestne, červené (snímanie) a žlté
(predvolba), s osvetlením
prednastavenie každej člstkovei
pozície pomocou kláves up/down
kláves Resetpre manuálny Reset
kláves lock na uzamknutie prednastavenej
hodnoty
Obsahuje:
elektronický čítac s EEPROM
na zapamätanie prednastavenejhodnoty
a aktuálneho stavu počítadia pre prípad výpadku
prúdu
4-miestny displej na prednastavenú hodnotu
elektronický alebo manuálny Reset

- 1 meničový kontakt
Napájacie vedenie kontaktu
uzemňovacie vedenie kontaktu

1677856 433.00



Číslo zákazníka Číslo Vášho dopytu

54208765 VO Pneumatika

Ponuka člslo

2541009236 

FESTC 

Ozna~enle Číslo materlälu Jednotk.ov~ cena
EU~

Množstvo Celková cena
EUR

• prípoj 4 mm bezpečnostnejzásuvky
pripojenie cez ochranu pred náhodným
kontaktom so zabudovanou Ilštou
na montážnom ráme pre elektrické
pripojenie a ovládacie jednotky, prípadne
cezpripojovací adaptér pre profilovú platňu
s drážkou

HS:90230010
ULA: HU
Hmotnosť: %1G

Be2dot.spfnilf D:SEN· Pozícia 300
BG·SIEN·M12NB·PS·& D:SEN·BG-SJEN-M12NB-PS-K·l

Bezdotykový snímač, indukčný. MI2

Bezdotykový snímač s ochranou proti
prepólovaniu, preťaženiu
a skratu.

J12 dizajn
- otocný o 360°, s aretáciou každých 15°
- prepojenie cez4 mm bezpečnostné
konektory Integrované v rýchlom konektorovom
systéme Quick-F1x®
- Napájacie napätie 10 - 30 V De
N/O kontakt (PNP) funkcia štartu

- rýchly konektorový systém Quick-Fix®

Snímacia vzdialenosť O - 4 mm

HS:90230010
ULA: DE
Hmotnosť: 115 G

548643 103.20 103.20

Bezdot.5pfnac 1Pozícia 310
D:SEN·BG·SKE·M12-PS-K
Bezdotykový snímač, kapacitný, M12

Bezdotykový snímač s ochranou proti
prep6lovaniu, prefaženiu
a skratu.

112 dizajn
. otocný o 3600, s aretáciou každých 150

- prepojenie cez4 mm bezpečnostné
konektory integrované v rýchlom konektorovom
systéme Quick-Fix®
- Napáiacte napätie 10 - 36 V De
N/O kontakt (PNP) funkcia štartu

- rýchly konektorový systém Quick-Fix®

Snfrnacia vzdialenosťo- 4 mm

548651 190,80 190,80



Číslo zákazníka Číslo Vášho dopytu Ponuka číslo

ESTC 

54208765 VO Pneumatika 2541009236 

Označenie črslo materiálu Jednotková cena
EUR

Množstvo Celkov~ cena
EUR

HS:90230010
ULA: DE
Hmotnos(: 100 G

Elmag.ventll Pozícia 320
D:TP-BG-VUVG-M52-QS4

Nepriamo riadený ventil s posúvačom,
s jednou cievkou, pneumatickýmnávratom
pružiny, tlačidlovým a aretovaným ručným
ovládaním a LEO

elektrické spojenie cez integrované
4 mm bezpečnostnézásuvky
- napá]ací zdro; 24 V DC
- spínacl čas on/off 7/19 ms
pneumatlcké pripojenie cezpush-ln
prípojku QS-4
- prevádzkový tlak 250 - 800 kPa
(2.5 - 8 bar)
- bezpečný a rýchly montážny systém Quick
Fix® pre profilové platne s drážkou

HS:90230010
ULA: DE
Hmotnosť: 239 G

567199 206,40 1 206."0

Elmag_ventil Pozícia 330
D:TP-BG-VUVG-B52-QS4
Nepriamo riadený ventil s posúvačorn,
s dvoma cievkami, tlačidlovýrn
a aretovaným ručným ovládaním a LED.

elektrické spojenie cez integrované
4 mm bezpečnostné zásuvky
- napájací zdroj 24 V DC
- čas odozvy 7 ms
pneumatické prIpojenie cez push-in
prípojku QS-4
- prevádzkový tlak 150 - 800 kPa
(l,S - 8 bar)
- bezpečný a rýchly montážny systém Quick
Fix® pre profilové platne s drážkou

HS:9023OO10
ULA: DE
Hmotnosť: 478 G

567200 232.80 2 465.60



FESTD

Číslo zákazníka ČísloVášhodopytu Ponuka číslo
54208765 VO Pneumatika 2541009236

Označente Číslo materiálu Iednotkevá <ena Mnohtvo Celková cena
EUR EUR 

EI.medz.sníma Pozícia 340 183345 60,00 4 240,00
D:S-ESG-A-R-SIBU
Koncový spínač, elektrický, priamo riadený

Mfkrospínač je ovládaný mechanicky,
stlačenfm páky s valčekom,
napríklad pri prechode vačky valca.
Mikrospínac môže bY(
zapojený ako N/O kontakt, NIC kontakt alebo
prepínač, a to pomocou 4 mm bezpečnostných
zásuviek integrovaných do montážneho
systému Quick-Fix® s rýchlospojkou.

- Mozná zäťaž kontaktov: max. S A

H$:90230010
UtA: DE
Hmotnosť: 524 G

El.medz.snima Pozícia 350 183322 60,00 4 240,00
D:S-ESG-A-L-SIBU
Obsahuje mechanicky ovládaný
mikrospínač, páku s vaíčekom ovládané
vratnou pružlnou, 1 prepínacíspínač,
multifunkčné elektrické porty pre 4 mm
bezpečnostné zásuvky. Bezpečnýzaktikávací
systém s integrovanou funkciou otáčania pre
profilové platne, umožňujúci samostatné
nastavenie.

Napätie: 24 V
Záťaž kontaktov: max. SA
Spínacia frekvencia: max. 200 Hz
Opakovatel'náspfnacia presnosť: 0.2 mm
Prevádzková dráha: 2,7 mm
Ovládacia sila: 5N

HS:90230010
UtA: DE
Hmotnosť: 520 G

Časovač Pozicia 360 540694 250,80 1 250,80
D:TP-SG-PZVT-3/2G-30S-Q4
Prepína pôvodný tlak medzi
prfpoiorn 1 a prípojom 2 po upravenom
časovom oneskorenf. Precízna rýchlospojka
typu pushŕpull pre plastové rúrkovínu
PUN-4 x 0,75, na vnútorne/vonkajšie
kalíbrované hadice, a bezpečnýzaklíkávací
systém Quickfix pre profilové platne.

-Rozsah tlaku: 200 až 600 kPa (2 až 6
bar)
-Nominálna rýchlosť toku: SO I/min
-Nastavtrefné oneskorenie: 2 ... 30 s



FESTC 

54208765
Číslo Vášho dopytu Ponuka člsloČíslo zákazníka
VO Pneumatika 2541009236

Označenie Číslo materiálo Jednotková cena Množstvo Celková cena
EUR EUR

-Presnosť nastavenia: +l- 0.3 s
-Opakovatefná presnost': +/- 0.6 s

HS:90230010
ULA: DE
Hmotnosť: 171 G

Sada zariadenia Pozfcla 370 566908 2.328,00 1 2.328,00
D:SEN·GS·240
Súprava prfslušenstva TP240. pokročilí:
snímače v pneumatike

Školiaci balík o snímačoch
v pneumatike. Tento školiaci
balík vychádza z balíka 20I.
Na pokusy budú potrebné komponenty
zo školiaceho balíka 201.
Spôsob fungovania snímačov,
dôležité kritériá pri ich výbere a
poznatky na použitie všetkých
typov snímačov v pneumatike -
to všetko sa do podrobnosti dozviete
práve teraz.
Komponenty sa dodávajú s montážnou
súpravou Quick-Fix. Snímačeje možné
otočiť o minimálne 180°. Pneumatic.ké
pripojenia sú cez prípojky Quick-Star
pre plastovú rúrkovinu PUN 4 x 0,75
mm pre hadice so štandardným vnútorným
alebo vonkajším priemerom. Na elektrické
pripojenia sa využívajú 4 mm
bezpečnostné pripoje, a to bud'
pomocou priemyselných káblov.
alebo cez montážny systém Oulck-Hx.
Všetky komponentysú v priemyselnej
kvalite.
Komponenty sa dOdávajú v troch
zásobníkoch s náradím, ktoré sú vhodné
do systémových zásuviek i do
Systainer. Súčasťou
dodávky sú nálepky na prehľadné
označenie. kde sú uložené komponenty.

ix snímač polohy, O - 50 mm,
analógový 560124
tx prevodník signálu pre snímač
polohy, dva spfnacie výstupy
548621
tx elektronický tlakový snímač, 0·10
bar, dva spínacie výstupy 548622
ix orlerokovv snímač 05 - 10 Ilmin analčaovv



FESTO 

Číslo zákazníka Číslo Vášhodopytu Ponukačíslo
54208765 VO Pneumatika 2541009236 

Označenie Číslo materlätu Jednotková cena Mnozstvo Celková cena
EUR EUR

548626
lx prietokový snímač, -1 - ll/min, analógový
548625
Ix tlakový spínač, O - -t bar, NIC alebo
N/O kontakt 548624
rx vákuový ejektor, Lavalovadýza0,45
mm 548628
Ix prísavka, priemer 10 mm
560158
1x škrtiaci spätný ventil 560159
1x tlakový regulačný ventil
s manometrom 539756
1x doraz, 35 mm prispôsobiteľná dráha 548630
1x dvojčinný profilový valec 549832

HS:90230010
ULA: DE
Hmotnosť: 4.810 G

I Celkom netto cena 9.906,40 I



FESTO 
I IDátum IStranaIČíSIO Vášho dopytu Jponuka čtstoČíslo zákazníka

I IVO Pneumatika ]2541009236 J19.10.2020 ]18 z 1854208765

Predpokladaný termín dodania: 5 - 6 KT

Typ dodávky:

Platobné podmienky:

lnc.oterms:

Platnost ponuky:

Špedícia

14 dni

Incoterms DDP / Doprava platená

do 16.10.2021

REACH: Plníme si povinnosť podávania informácií v zmysle nariadenia REACH (nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES)
č.1907/2oo6 na internetovej stránke www.festo.com/productcompliance -) ďalšie informácie k zhode výrobkov -) REACH.

Medzipredaj vyhradený.
Cena sa rozumie bez DPH.
Všeobecné dodacie a platobné podmienky FESTO spol. s.r.o., sú v plnom znení na internetovej stránke HTIP://www.festo.com/sk.
prípadne ich ie možné na požiadanie zaslať.
Zákazník prehlasuje, že so Všeobecnými dodacím! a platobnými podmienkami FESTO spol. s.r.o. sa oboznámil a s nimi súhlasí.
V prípade súhlasu potvrd\e prosím túto ponuku podpisom oprávnenej osoby s uvedením dátumu.
Ďakujeme.

II Chcete ušetriť čas a peniaze? Pozrite sa na FESTO internetový obchod! Túto ponuku nájdete v internetovom obchode
FESTO. Stačl kliknúť na odkaznižšle. prihlásiť sa a ponuku môžete objednať. prípadne si overiť aktuálny stav objednávok.
https:/lwww.lesto.com/quote/sk/sk/2541oo9236 V prípade. že nemáte prístup do Internetového obchodu FESTO.
kliknite nižšie a môžete sa zaregistrovať https://www.festo.com/cms/sk_sk/genericform.htm?
id=RG_ZZZZOZZOZ009000L.



erslo dožiadania: el-2520371202OlB

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

k dátumu 03.11.2020

l Obchodné meno

CES O spoločnosť s ručením obmedzeným

U. Sídio

NAzov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (prip. súpisné číslo):
Ga ovičova 1
Názov obce: Bratislava
PSČ: 831 03
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 31 680500

IV. Deň zápisu: 15.11.1993

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. - predaj prvkov pneumatickej a elektronickej automatizácie,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
4. sprostredkovanie obchodu a služieb,
5. oprava a údržba strojov s mechanickým pohonom,
6. organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov,
7. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľne] živnosti,

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Jarolín
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (prip. súplsné číslo):
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Nová 15
Názov obce: Partizánske
PSČ: 95804
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 24.08.1963
Rodné čislo: 630824/6714

Vznik funkcie: 01.01.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.

VIII. Spoločnici

Obchodné meno/názov:
FESTO Aktiengesellschaft
Sídlo:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Ruiter Strafše 82
Názov obce: Esslingen am Neckar
PSČ: 73734
Štát: Nemecká spolková republika

Výška vkladu: 308505,000000 EUR
Rozsah splatenia: 308 505,000000 EUR

IX. Výška základného imania

308 505,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

308 505,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

Xl. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme
notárskej zápisnice N 95/93, Nz 87/93 zo dňa 30.7.1993 podľa zák.č. 513/91 Zb.
Zahraničný kapitál: 100% Rakúsko. Zmena zo dňa 3.12.1993 zakladacej listiny.
Stary spis: S.r.o. 14733
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.10.1994
Notárska zápisnica zo dňa 25.10.1994, Č. Nz 26/94.
Stary spis: S.r.o. 14733
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3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.4.1998, na ktorom bolo zvýšené zál<lad é
imanie. Notárska zápisnica N 428/98, Nz 426/98 zo dňa 28.10.1998.
4. Notárska zápisnica N 6/2003, Nz 1853/2003 zo dňa 13. 1. 2003.

Výpis zo dňa 03.11.2020
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Osvedčovacia doložka
OsvedčuJem, že tento listinny dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podla §35 ods. 1 plsrn. a) zákona
č. 30512013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon o Ir
Govemmente)v zneni neskoršIch predpisova Vyhláäkou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investlcie a Infonnalizáclu č.
33112018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Udaje o póvodnvch L'lt:klronllkych dokumentoch

P6vodny dokument v clektroruckej podobe

Názov dokumentu ~IS_r_o=_7_8_9_8=__B~.pd__f ~

Formát dokumentu I PDF~------------~ 
Hodnota elektronickéhoodUačkupOvodného elektronického dokumentu

I rDXOq/s5owyQbaqiUERVad1YYcsRmUUQIOedJnalrvJ101FLmYTE39BeYwCZqHB4DFkuWWyd40TNK2enem5PyO:=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku I SHA-512

Aulonzačne prvky oóvor.nvcb dokumentov v elektronickej podobe

o Dokumentobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
O Dokumentneobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

AutonZJCILl povocneho etektroruckcho dokumentu

Typ autorizácie I Kvalifikovaná elektronická pečať

Stav autorizácie L.:Ip_la_tn_á -'

čas autorizácie I 03.11.2020 07:42

Óas overenia autorizácie l 03.11.2020 07:42

Miesto autorizácie l Neuvedené

Ďaläíe údaje o autorizácii

Osoba. ktora autor.zacru vykonala

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

Zastupované osoba ŽiadnaL- -' 

Mandát iaden

Časová pečiatka pnpoiena k prostriedku autonzácíe

Typ časovej pečiatky I Kvalifikovaná

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

čas vystavenia časovej pečiatky I 03.11.202007:42

Vydavater časovej pečiatky I Time Stamp Authority 6
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1 Sro_7898_B.pdfNázov dokumentu

Udaje novovzniknutúho dokurnr-ntu v listinnej forme

Počet listov 21

Počet neprázdnych strán 31

Formát papiera Formát papiera A4 (210
x 297 mm)

Počet listov

Údaje o zaručenej konvcrzu

17346-201103-2065Evidenčné člslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 103.11.202007:42

Zaručen u konvr-r liU vykonal .

ICO 136631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta. a.s.,
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. Č. 803/S

Meno GI6ria

Priezvisko I Takáčová

Funkcia alebo pracovné zaradenie ILza_m_e_s_tn_a_n_ec_:_po_š_ty=-- ___'

Podpis a pečiaíka


