
Kúpna zmluva č. Z202120487_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov
Sídlo: Ul. slovenských partizánov 1129/49, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 42141443
DIČ: 2022670661
IČ DPH: SK2022670661
Telefón: 0901 918 386

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: Učebnice slovenského jazyka pre stredné školy
Kľúčové slová: učebnice, slovenský jazyk, literatúra, maturita, občianska náuka
CPV: 22111000-1 - Knihy pre školy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Učebnice

Funkcia

Učebnice pre stredné školy

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Literatúra pre stredné školy 1 ks 10

Literatúra pre stredné školy 2 ks 10

Literatúra pre stredné školy 3 ks 10

Literatúra pre stredné školy 4 ks 10

Literatúra – ľahká cesta k maturite ks 2

Úspešná maturita - Slovenský jazyk a literatúra ks 2

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 1 ks 40

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 2 ks 40

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 3 ks 40

Občianska náuka pre stredné školy I. časť ks 1

Občianska náuka pre stredné školy II. časť ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Literatúra pre stredné školy 1 Autor: A. Polakovičová, M. Caltíková, Ľ. Štarková, Ľ. Lábaj
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Literatúra pre stredné školy 2 Autor: A. Polakovičová, M. Caltíková, Ľ. Štarková, Ľ. Lábaj

Literatúra pre stredné školy 3 Autor: A. Polakovičová, M. Caltíková, Ľ. Štarková, Ľ. Lábaj

Literatúra pre stredné školy 4 Autor: A. Polakovičová, M. Caltíková, Ľ. Štarková, Ľ. Lábaj

Literatúra – ľahká cesta k maturite Autor: A. Polakovičová, M. Caltíková – Orbis Pictus Istropolitana, 
spol. s.r.o.

Úspešná maturita - Slovenský jazyk a literatúra Autor: J. Lomenčík, M. Štefancová, Ľ. Kónyová, A. Lednická, M. 
Papp

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 1 Autor: učebnica M. Caltíková, Ľ. Lábaj, Z. Lauková, A. 
Polakovičová, Ľ. Štarková Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o.

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 2 Autor: učebnica M. Caltíková, Ľ. Lábaj, Z. Lauková, A. 
Polakovičová, Ľ. Štarková Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o.

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 3 Autor: učebnica M. Caltíková, Ľ. Lábaj, Z. Lauková, A. 
Polakovičová, Ľ. Štarková Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o.

Občianska náuka pre stredné školy I. časť Autor: Š. Bojnák Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o.

Občianska náuka pre stredné školy II. časť Autor: Š. Bojnák Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Hodnotiace kritérium - Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky

Podmienky: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne súťaž zrušiť

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužitý.

Vrátane dopravy a vyloženia tovaru na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (názov učebnice a cena) na celý predmet zákazky do 3 dní od 
uzavretia zmluvy.

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

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve 
lepšími parametrami

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba sa bude realizovať na základe doručenej faktúry

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku

Kúpnu cenu uhradí objednávateľ dodávateľovi na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a doručí objednávateľovi. Splatnosť 
faktúry do 30 dní po dodaní predmetu zákazky

Reklamovaný tovar je potrebné prevziať u odberateľa osobne alebo kuriérnou službou, ktorú zabezpečí dodávateľ na vlastné 
náklady  a zároveň zabezpečí náhradné plnenie počas doby reklamácie.

Dodanie tovaru bude v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00 hod.

V prípade, že dodávateľ nedodá objednaný tovar včas, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 
ceny nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania.

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.

Ak dodávateľ nepredloží, alebo predloží objednávateľovi rozpočet na tovar, ktorého parametre nie sú v súlade s Technickými 
vlastnosťami jednotlivých položiek alebo sa takýto tovar pokúsi dodať, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Dodávateľa 
zmluvnú pokutu v sume 200,00 Eur za každé také porušenie, čím nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Účelom zmluvnej pokuty je pokryť náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti rušenia zmluvy a opakovania aukcie vrátane 
všetkých pridružených procesov, a to z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkania nezodpovedajúceho tovaru, 
ceny za ktorú nie je možné tovar dodať, alebo nesplnením Osobitných požiadaviek a Technických vlastností Zmluvy.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..
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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: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Ulica: Ul. slovenských partizánov 1129/49

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.10.2021 08:00:00 - 29.10.2021 14:00:00

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: 788,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 866,80 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 Z202120487

V Bratislave, dňa 18.10.2021 11:38:03
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Objednávateľ:
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov
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 Z202120487


Zákazka


Identifikátor Z202120487


Názov zákazky Učebnice slovenského jazyka pre stredné školy


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/314244


Dodávateľ


Obchodný názov Richard Šrobár LITTERA


IČO 33580511


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


Dátum a čas predloženia 18.10.2021 8:03:21


Hash obsahu návrhu plnenia TVpvvrx24LdqqaEtnqEk3mSEZ7k4MtHqrrD7hNNXYQI=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Podla specifikacie zadavatela


Prílohy:
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