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Zmluva o poskytovaní tovaru
podľa § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov-

Obchodný zákonník

Článok l
Zmluvné strany

Zmluvaje uzatvorená medzi:

objednávateľom:
obchodné meno: Stredná odborná škola polytechnická
adresa sídla: Demänovská cesta 669, 031 O 1 Liptovský Mikuláš
IČO: 00491942
mč: 2020427838
zapísaný: v registri organizácií
konajúca prostredníctvom: Ing. Drahomír Krčmárek

(ďalej len Objednávateľ)

a

dodávateľ:
obchodné meno: Martinus.sk, s.r.o.
adresa sídla: M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin
IČO: 36440531
DIČ: 2022139680
IČ DPH: SK2022139680
Číslo bankového účtu: 0352363833/0900
IBAN: SK28 090000000003 52363833
zapísaný: Obchodný register Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17247/L
konajúca prostredníctvom: Jozef Santus

(ďalej len Dodávateľ)

Článok II
Podklady pre uzavretie zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky v zmysle Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov s názvom
predmetu: "Odborná literatúra".

Článok III
Právne predpisy

Vzájomné vzťahy oboch strán sa riadia ust. zák. č.5131l991 Zb .. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník"), zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších zmien a vyhláškou č.871l996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č.l811996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom
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obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok IV
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávatel'a zabezpečiť Objednávatel'ovi Odborná literatúra pre
učitel'ov (položka rozpočtu 3.5.2.) a Odbornú literatúru pre žiakov (položka rozpočtu 3.5.4.) počas
realizácie projektu s názvom: Z odborných učební do praxe, ITMS kód Projektu: 26110130643,
ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej tiež Projekt) podl'a článku Va záväzok Objednávatel'a
zaplatiť Dodávatel'ovi za poskytnutý tovar dohodnutú odplatu podl'a článku VI tejto zmluvy a za
podmienok podl'a článku VII tejto zmluvy.

Článok V
Rozsah, spôsob, miesto a termín plnenia

l. Dodávatel' sa zaväzuje zabezpečiť Objednávatel'ovi odbornú literatúru (ďalej len tovar)

Popis tovaru :

1. Dodanie odbornej literatúry pre žiakov podľa špecifikácie alebo ekvivalent v rozpočte
projektu.

Príručka pre elektrotechnika (Klaus Tkotz) 20 ks
Prúmyslová elektrotechnika a informační technologie (Heinz Häberle a kol.) 20 ks
Ŕízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku (Dietmar Schmid a kol.) 20 ks
Príručka pro automechanika (RolfGscheidle a kol.) 20 ks

2. Dodanie odbornej literatúry pre učiteľov - 1 kus z každého titulu alebo ekvivalent.

Publikácia Autor

l Elektrotechnická schémata a zapojení l. Štepán Berka

2 Elektrotechnická schémata a zapojení II. Stepán Berka

3 Elektrotechnické tabuľky pro školu a praxi Haberle a kol.

4 Praktická elektrotechnika Baastian a kol.

5 Solid Edge V 20 Miroslav Rusiňák

6 Solid Edge se synchronní technologii 2 Roman V. Chochlenkov

7 Autodesk Invertor Jaroslav Kletečka,Petr Foŕt

8 Automatizace a automatizační technika l Experti zCSMA

9 Automatizace a automatizační technika II Experti z CSMA

10 Elektrotechnická meraní pro bakaláŕe Bohumil Brtník ekvivalent

11 Pŕíručka pro elektrotechnika Tkotz a kol.

12 Zbierka 500 riešených úloh z matematiky Jozef Pasietik ekvivalent

13 Pravdepodobnosť a kombinatorika Ján Kováči, Peter Babro
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14 Finančná matematika v exeli Vladimír Huťka, Fr. Pe ller

15 Matematické hlavolamy Miroslav Telepovský

16 Matematika strednej školy v testoch 2 M. Balintová, Ľ. Burjanová

17 Pŕíručka pro ŕidiče a opraváŕe automobilu l K. Horejš, V. Motejl

18 Pŕíručka pro ŕidiče a opraváŕe automobilu 2 K. Horejš, V. Motejl

19 Pŕíručka pro ŕidiče a opraváŕe automobilu 3 K. Horejš, V. Motejl

20 Stroje a zai'ízení Pavel Dostál ekvivalent

21 Historie traktoru Luboš Stehno a kol ekvivalent

22 Stroje pre rastlinnú výrobu Jaroslav Patlík a kol.

23 Moderní strojírenství pro školu a praxi Dilinger a kol. ekvivalent

24 Strojírenská technológie pro strojnícke UO dielI. Bothe

25 Strojírenská technológie pro strojnícke UO diel II. Bothe

26 Strojírenská technológie pro strojnícke UO diel III. Hrdličková

27 Strojírenská technológie pro strojnícke UO diel IV. Bothe

28 Príručka pro automechanika Vydavateľ Sobotáles

29 Strojárske technológie TU Košice

30 Moderní strojírenství pro školu a praxi Dilinger a kol.

31 Základy strojníctví Karel Pelant

32 Strojárske tabuľky J. Bajla a kol.

33 Moderní strojírenství pro školu a praxi Josef Dillinger

34 Matematika -100 objavov, ktoré zmenili históriu Tom Jackson

35 Informatika na maturity a prij ímacie skúšky Ján Skalka

36 Informačné technológie v ekonomickej praxi Miroslav Hužvár,Peter Laco

37 Informatika M. Kokles,A. Romanová

38 JAVA - učebnicajazyka Pavel Herout

39 Informatika Kokes, Romanová ekvivalent

40 Informatika pro maturanty a zájemce o studium na VS Klimeš, Skalka,Lovászová,Svec ekvivalent

41 Císlicová technika Vratislav Davidek,Marcela
Antošová

42 Konstruktér a počítač Jan Bečka ekvivalent

43 Zbírka príkladu z číslicové techniky Ivana Kantnerová

44 Technické kreslení Jaroslav Kletečka,Petr Fon

45 Auto CAD 2014 Jaroslav Kletečka,Petr Fon

46 Auto CAD Názorný prúvodce Spichman, Spaček

47 Auto CAD MAP 3 D Zdenka Dobešová

48 Auto CAD a Auto CAD LT Peter Janeček

49 3D modelováni a vizulizace v AUTO CADU Iva Horová

2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi tovar formou dodávky do 7 dní od doručenia
písomnej objednávky na základe požiadavky Objednávateľa.
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3. Dodávatel' dodá tovar do priestorov Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta
669, Liptovský Mikuláš

4. Odovzdanie a prevzatie tovaru bude vykonávané poverenými zamestnancami Dodávateľa
a Objednávateľa.

Článok VI
Cena predmetu zmluvy

l. Cena za plnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl.IV tejto zmluvy je dohodnutá v súlade so
zákonom Č.1S/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.S7/1996 Z.z. v znení
neskorších predpisov ako cena maximálna ku dňu podpisu tejto zmluvy.

2. Celková cena za tovar poskytnutý v zmysle tejto zmluvy je 3.146,71,- EUR s DPH (slovom:
tritisícstoštyridsaťšesť eur 71/100 ).Uvedená cenaje konečná, poskytovatel' je platcom DPH.

3. Za poskytnutú službu súvisiacu s plnením predmetu zmluvy sa považuje Dodávatel'om dodaný
tovar na základe vystavenej objednávky.

Článok VII
Platobné podmienky

l. Dodávatel' vystaví na základe objednávky podľa tejto zmluvy faktúru Objednávateľovi s
priloženým dodacím listom do 5 dní po dodaní služby - tovaru.

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť riadne vystavenú faktúru do 30 dní od doručenia faktúry
Objednávatel'ovi. Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru v súlade s platnými právnymi predpismi.
Uhradením sa pre účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy na účet Dodávateľa
uvedený v čl. l tejto zmluvy.

3. Dodávatel' je povinný do vystavovaných faktúr uvádzať okrem podstatných náležitostí aj názov
projektu a kód ITMS projektu, ktoré budú presne špecifikované v objednávkach.

4. Objednávatel' neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

5. Objednávateľ nezodpovedá za omeškanie úhrady faktúry, ktorá je spôsobená nepripísaním
finančných prostriedkov na účet dodávateľa zo strany jeho finančného ústavu.

Článok VIn
Trvanie zmluvy

l. Dodávateľ bude dodávať tovar do 31.07.2015.
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Článok IX
Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán

l. Dodávatel' prehlasuje, že spÍňa všetky podmienky na zabezpečenie predmetu zmluvy.

2. Dodávatel' sa zaväzuje poskytovať služby a tovar podl'a predmetu zmluvy v maximálnej kvalite
a načas.

3. Dodávateľ je oprávnený fakturovať Objednávatel'ovi len Objednávatel'om skutočne čerpaný
predmet zmluvy.

4. Objednávatel' sa zavazuje poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť za účelom plnenia
predmetu zmluvy.

5. Dodávatel' sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditul overovania súvisiaceho a dodávaním
predmetu plnenia kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytovaní NFP, a to
oprávnenými osobami v zmysle Prílohy č.l, článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok
Zmluvy o poskytnutí NFP, číslo príslušnej zmluvy bude uvedené na objednávke, pričom
s ustanoveniami tejto zmluvy bol dodávateľ riadne oboznámený a objednávateľ je povinný im
poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.

Článok X
Sankcie a zmluvné pokuty

1. Dodávatel' môže za každý deň omeškania splatnosti faktúr Objednávatel'om fakturovať k zmluvnej
odplate úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy a Objednávatel' sa zaväzuje takýto úrok
zaplatiť.

Článok xl
Urovnávanie sporov

l. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy riešiť prednostne
vzájomným rokovaním a dohodou, inak ich budú prejednávať slovenské všeobecné súdy v zmysle
ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

2. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak riadia sa právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy
Obchodným zákonníkom.

Článok XII
Záverečné ustanovenia

l. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu
porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s právnymi predpismi.
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3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných
strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného dodatku k
zmluve.

4. V prípade, ak akýkoľvek termín, ujedanie, podmienka či ustanovenie bude akýmkoľvek
príslušným orgánom vyhlásené za neplatné, nulitné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia
zmluvy zostávajú naďalej platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto neplatné,
nulitné alebo nevymáhateľné ustanovenie iným platným, účinným a vymáhateľným zmluvným
záväzkom v zmysle zmluvy, ktorý bude neplatnému, nulitnému alebo nevymáhateľnému
ustanoveniu obsahovo čo najbližší.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu možno ukončiť:

a) jednostrannou písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu výpovede. Výpovedná lehota
je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola doručená výpoveď;

b) jednostranným okamžitým odstúpením od zmluvy zo strany Dodávateľa, a to v prípade,
že Objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytnúť Súčinnosť alebo poruší akúkoľvek
svoju inú povinnosť uvedenú v článku VII. a IX. tejto zmluvy;

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu možno ukončiť i vzájomnou písomnou dohodou zmluvných
strán.

7. Táto zmluva bola vyhotovená v slovenskom jazyku.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy nemožno odstúpiť z dôvodov, ktoré sú dispozitívne
upravené v Obchodnom zákonníku.

9. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ
a jedno vyhotovenie Dodávateľ.

V .....!I!.(!.'..1..:~....dňa: !/;lIklr V Liptovskom Mikuláši dňa: 14. Lt· 201~
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