
Kúpna zmluva č. Z202123165_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza
Sídlo: A. Hlinku 44, 97101 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 35662867
DIČ: 2021164211
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK2702000000001631830558
Telefón: 0465424949

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Richard Šrobár LITTERA
Sídlo: M.R. Štefánika 22, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 33580511
DIČ: 1020495575
IČ DPH: SK1020495575
Bankové spojenie: IBAN: SK3311110000006858423028
Telefón: 0905619970

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:  jazykové učebnice pre 2. stupeň ZŠ a nižšie gymnázium,SOŠ
Kľúčové slová: učebnice, pracovné zošity, pracovná učebnica, slovenský jazyk
CPV: 22112000-8 - Učebnice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Anglický jazyk pre 2. stupeň ZŠ a nižšie gymnázium

2. Anglický  jazyk pre SOŠ

Položka č. 1: Anglický jazyk pre 2. stupeň ZŠ a nižšie gymnázium

Funkcia

English Plus buduje jazykovú kompetenciu odstupňovaným nácvikom jazyka. Vďaka flexibilnému zloženiu komponentov a 
obsahu je ideálnym kurzom pre zmiešané skupiny a vyhovuje rozličným učebným plánom.

Štruktúra typu jedna strana - jedna hodina garantuje učiteľovi jednoduchosť a prehľadnosť pri učení.- "I can..." heslá, jasné 
vzdelávacie ciele a metodika na princípe presentation-practice-production prevedú k výslednej jazykovej produkcii každého 
študenta bez ohľadu na zdatnosť.

Hodiny písania krok za krokom, nácvik hovorenia sú základom pre sebavedomé používanie jazyka.- Kopírovateľné materiály 
na gramatiku a slovnú zásobu v metodickej príručke umožňujú doplnenie a rozšírenie hodín.- DVD ponúka extra materiál z 
iných predmetov, video nahrávky s kultúrnymi informáciami, úlohy na porozumenie ku každej nahrávke, pracovné listy a 
metodické poznámky pre učiteľa.

Test Bank MultiROM poskytuje učiteľom 139 rôznych typov testov.- iTools obsahuje učebnicu, pracovný zošit, DVD book, kľúč 
s odpoveďami, audio nahrávky, video klipy, interaktívne materiály.- Nová úroveň Starter je úvodom do série English Plus pre 
10 - 11 ročných. Pripravuje ich na úroveň 1 v oblasti základnej gramatiky a slovnej zásoby.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

English Plus 2nd Edition 1 Student's Book ks 25

Strana 1 z 3 



Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

!!!opis,technické vlastnosti sú uvedené v kolónke 
FUNKCIA pre danú položku !!!! Vydavateľstvo Oxford University Press

Položka č. 2: Anglický  jazyk pre SOŠ

Funkcia

Maturita Solutions (tretia edícia) najobľúbenejšia oxfordská stredoškolská učebnica ponúka 100% nový obsah. Odskúšaná 
metodológia spolu s novým materiálom vzbudí záujem študentov a povedie ich k úspechu. Motivujte každého študenta 
rôznorodými témami, videami, projektovou prácou a hodinami zameranými na kultúru. Aktivizujte jazyk pomocou nových strán 
Word Skills rozširujúcich pochopenie nového jazyka a podporujúcich prácu so slovníkom.

Zvládnite kľúčové zručnosti na počúvanie s novým rozsiahlym obsahom Listening. Dosiahnite úspech v triede, na testoch a aj 
po nich s dôkladnou prípravou na skúšky a projektmi, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre skutočný svet.

Učebnica obsahuje: Nové - Introduction unit, plus 9 lekcií na jednu úroveň.  Každá lekcia má 8 hodín (A-H).  Každá hodina je 
naplánovaná na 45 minút.  Nový komplexný obsah na počúvanie pomôže študentom zvládnuť túto kľúčovú zručnosť. - Nové 
lekcie Word Skills rozširujú pochopenie novej slovnej zásoby a podporujú prácu so slovníkom. Nové sekcie Recycle! sa krátko 
vracajú ku gramatike, ktorú je potrebné osviežiť.  Lekcie s podporou rozprávania a písania pre študentov. Exam Skills Trainer 
dôkladne pripravuje na testy a poskytuje jazyk, stratégie a zručnosti na dosiahnutie úspechu.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Maturita Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate SB SK ks 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

!!!opis,technické vlastnosti sú uvedené v kolónke 
FUNKCIA pre danú položku !!!! Vydavateľstvo Oxford University Press

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Zmluvné strany sa dohodli, že pri dodaní tovaru sa budú riadiť ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok pre 
elektronické trhovisko (ďalej len ,,OPET") a nasledovnými osobitnými požiadavkami na plnenie uvedenými nižšie.

Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia tovaru v sídle objednávateľa na mieste, ktoré bližšie určí objednávateľ 
úspešnému uchádzačovi.

Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný, vystavovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými 
vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení. Nedodržanie tejto podmienky sa bude považovať za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom formulári sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvy dodávateľom.Dodávateľ musí dodať všetky knihy uvedené v opisnom formulári. Čiastočné plnenie
je považované za nesplnenie požiadaviek objednávateľa.

Kúpnu cenu za skutočne prevzatý tovar zaplatí objednávateľ dodávateľovi na základe faktúry s náležitosťami daňového 
dokladu na účet dodávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list 
podpísaný objednávateľom. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, je objednávateľ oprávnený
faktúru vrátiť dodávateľovi. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Doručením oprávnenej, alebo doplnenej 
faktúry kupujúcemu začína plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti.

Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi preddavky ani zálohy.

Dodávateľ sa zaväzuje, že do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, predloží podrobný aktualizovaný rozpočet a 
vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy, v ktorom bude uvedený názov učebnice a autor. Podrobný položkovitý rozpis 
jednotkových cien predmetu zmluvy bude v tvare: cena bez DPH, DPH, cena s DPH a bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodávateľ sa zaväzuje, že do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, predloží Objednávateľovi zoznam zodpovedných
osôb za plnenie zmluvy a to v rozsahu: meno, priezvisko, funkcia, e-mail, telefónne číslo.

Dodávateľ musí byť oprávnený dodávať učebnice, teda musí mať v obchodnom registri zapísanú činnosť ,,kúpa tovaru na 
účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)" alebo 
obdobnú činnosť

Učebnica musí byť uvedená v zozname na Edičnom portáli Ministerstva školstva - www.minedu.sk s názvom "Zoznam 
schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc a 
odporúčaných pracovných zošitov"  pre školská rok 2020/2021.

V prípade, ak dodávateľ nevie dodať všetky tituly z odporúčaného zoznamu, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy 
dodávateľom a objednávateľ odstúpi od takejto zmluvy.

Názov Upresnenie
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Prievidza
Ulica: A. Hlinku 44

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.11.2021 13:44:00 - 06.12.2021 13:44:00

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: 636,36 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 700,00 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.

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 Z202123165

V Bratislave, dňa 25.11.2021 14:22:02

Objednávateľ:
Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Richard Šrobár LITTERA
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123165


Zákazka


Identifikátor Z202123165


Názov zákazky jazykové učebnice pre 2. stupeň ZŠ a nižšie gymnázium,SOŠ


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316922


Dodávateľ


Obchodný názov Richard Šrobár LITTERA


IČO 33580511


Sídlo M.R. Štefánika 22, Martin, 03601, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 25.11.2021 12:13:15


Hash obsahu návrhu plnenia Iq2tXmv8RsXewrDs7InGhTHKLvUHliahk0zWjJPRSZM=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Podľa špecifikácie zadávateľa


Prílohy:
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