
Kúpna zmluva č. Z202121122_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
Sídlo: Bzinská 11, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 00161403
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: +421 32 7465111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Škola.sk, s. r. o.
Sídlo: Odborárska 21, 83102 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50293893
DIČ: 2120289468
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK42 7500 0000 0040 2323 5601
Telefón: +421918632016

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Učebnice fyziky
Kľúčové slová: učebnice, fyzika
CPV: 22111000-1 - Knihy pre školy
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Učebnice fyziky

Funkcia

Učebnice fyziky pre stredné školy

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Fyzika -  Základný kurz pre SOŠ, učebnica fyziky pre 
SOŠ ks 110

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Fyzika -  Základný kurz pre SOŠ, učebnica fyziky pre 
SOŠ Autor:  Beňuška, J.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Požaduje sa nový, doposiaľ nepoužitý tovar, nerepasovaný.

Vrátane dopravy a vyloženia tovaru na miesto plnenia.

Dodávateľ do troch pracovných dní po uzatvorení zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie 
predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba sa bude realizovať na základe doručenej faktúry.
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Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku.

Požaduje sa bezplatná doprava dodávateľa pri reklamácii tovarov v rámci záruky.

Požaduje sa do 48 hodín od nahlásenia závady vykonať posúdenie vady u objednávateľa a začať s odstraňovaním závady.

Žiadame dodávateľov zaradených na zoznam negatívne hodnotených dodávateľov elektronického trhoviska v zmysle OPET, 
aby sa nehlásili do súťaže, nakoľko by s nimi podľa článku 18.2 písm. e) Všeobecných zmluvných podmienok OPET nebola 
uzatvorená zmluva.

Originál zaslanej faktúry musí obsahovať potvrdený dodací list o prevzatí tovarov a kópiu zmluvy.

Splatnosť faktúry je 30 dní.

Dodávateľ poskytne záruku najmenej 24 mesiacov.

Dodávateľ zašle e-mailom konkrétnej osobe objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy podrobný 
aktualizovaný rozpočet (názov učebnice a cena) na celý predmet zákazky, presnú špecifikáciu a rozpis jednotlivých cien s 
DPH a bez DPH. Kontaktná osoba objednávateľa posúdi dokumenty predložené od dodávateľov a najneskôr do 3 pracovných 
dní odo dňa ich doručenia oznámi e-mailom dodávateľovi, či predložené dokumenty preukazujú splnenie všetkých požiadaviek
objednávateľa, ktoré sú v zmluve uvedené.

Nedodržanie technických vlastností predmetu zmluvy alebo osobitých požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Nové Mesto nad Váhom
Ulica: Bzinská 11

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.11.2021 08:00:00 - 16.11.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 400,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 540,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
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5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121122

V Bratislave, dňa 27.10.2021 13:38:01

Objednávateľ:
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Škola.sk, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121122


Zákazka


Identifikátor Z202121122


Názov zákazky Učebnice fyziky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/314879


Dodávateľ


Obchodný názov Škola.sk, s. r. o.


IČO 50293893


Sídlo Odborárska 21, Bratislava, 83102, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 26.10.2021 17:31:15


Hash obsahu návrhu plnenia H2ygbon/emiQ7Fr7NKpWnMa+fRfVoNFHcPf7nhl99NM=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
17500138A Fyzika - Základný kurz pre SOŠ, učebnica fyziky pre SOŠ
3 oblasti fyziky, ktoré pokrývajú svojim obsahom vzdelávací štandard z fyziky pre SOŠ definovaný v
štátnom vzdelávacom programe. Publikácia svojim obsahom zodpovedá jednohodinovej časovej
dotácii týždenne za celé štúdium a je teda určená pre stredné odborné vzdelania a aj pre úplné
stredné odborné vzdelanie.
Autor: J.Beňuška


Prílohy:
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