Kúpna zmluva č. Z201614485_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Základná škola Šrobárova

Sídlo:

Šrobárova 20, 08001 Prešov, Slovenská republika

IČO:

36159051

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

1.2

0517703102

Dodávateľ:
Obchodné meno:

UniKnihy.sk, s.r.o.

Sídlo:

Gajova 4, 81109 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

36683132

DIČ:

2022262363

IČ DPH:

SK2022262363

Číslo účtu:
Tel:

0903517412

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Učebnice anglického jazyka

Kľúčové slová:

Učebnica, anglický jazyk

CPV:

22112000-8 - Učebnice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Zabezpečenie učebníc anglického jazyka pre žiakov 6. - 9. ročníka základnej školy
• Učebnice sú určené na nahradenie poškodených učebníc a doplnenie chýbajúcich učebníc vo fonde školou používaných
učebníc, preto ekvivalent k ďalej uvedeným titulom učebníc nie je prípustný.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Učebnica: Project 2 (4th edition)

ks

110

Učebnica: Project 3 (4th edition)

ks

78

Učebnica: Project 4 (4th edition)

ks

91

Učebnica: Project 4 (4th edition)

ks

79

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Učebnica: Project 2 (4th edition)

Student´s Book, Autor: Tom Hutchinson, Vydavateľstvo:
Oxford University Press
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Minimum

Maximum

Presne

Učebnica: Project 3 (4th edition)
Učebnica: Project 4 (4th edition)
Učebnica: Project 5 (4th edition)
Učebnica: Project 2 (4th edition) obsahuje: audio DVD, podporu pre
žiakov na precvičovanie na internete, testové CD
Učebnica: Project 3 (4th edition) obsahuje: audio DVD, podporu pre
žiakov na precvičovanie na internete, testové CD
Učebnica: Project 4 (4th edition) obsahuje: audio DVD, podporu pre
žiakov na precvičovanie na internete, testové CD
Učebnica: Project 5 (4th edition) obsahuje: audio DVD, podporu pre
žiakov na precvičovanie na internete, testové CD
Učiteľské sady, t.z. Učebnica, Pracovný zošit, Metodická príručka pre
učiteľa, interaktívne DVD CD -ROM s pracovnými listami k metodickej
príručke, Interaktívne iTool CD-ROM
2.4

Student´s Book, Autor: Tom Hutchinson, Vydavateľstvo:
Oxford University Press
Student´s Book, Autor: Tom Hutchinson, Vydavateľstvo:
Oxford University Press
Student´s Book, Autor: Tom Hutchinson, Vydavateľstvo:
Oxford University Press
súčasťou titulov
súčasťou titulov
súčasťou titulov
súčasťou titulov
ku každému titulu po jednom kuse zadarmo

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženie učebníc v priestoroch školy.
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.
V prípade, ak budú dodané iné učebnice ako sú uvedené v ods. Technická špecifikácia predmetu zákazky tohto opisu, bude to
verejný obstarávateľ považovať za hrubé porušenie zmluvných podmienok a uplatní ustanovenie Čl. XVIII. VZP.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Prešov

Obec:

Prešov

Ulica a číslo:

Šrobárova 20

Čas / lehota plnenia zmluvy:
27.6.2016 14:00:00 - 29.6.2016 14:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor 1

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 938,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.6.2016 14:38:00
Objednávateľ:
Základná škola Šrobárova
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
UniKnihy.sk, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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