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Zmluva o poskytnutí služieb
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien

a doplnkov Obchodného zákonníka

l.
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
(ďalej ako "objednávatel"')

Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Drahomír Krčmárek
00491942'
2020427838

a

Kontakt:

Peter Cvik - EDUXE
M.C.Sklodowskej 2, 851 04 Bratislava

RNDr. Peter Cvik
13960962
1020213139

ČSOB
584780863/7500
SK1575000000000584780863
Okresný úrad Bratislava. Číslo živnostenského
registra: 105-3365
PaedDr. Mária Veéeríková

Poskytovateľ:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zapísané:

(ďalej len "poskytovatel"')

II.
Predmet zmluvy

Objednávateľ si na základe tejto zmluvy objednáva u poskytovateľa poskytovanie služieb
"Školenia" pre pedagogických zamestnancov v rámci projektu s názvom:
"Z odborných učební do praxe" , ITMS kód: 26110 130643 spolufinancovaného z Európskeho
sociálneho fondu v súlade so Zmluvou o poskytovaní nenávratného finančného príspevku
č.059/20 1411.1/0PV.
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aj Školenie Č. 2 - školenie LEGO pre pedagógov

4.4.6 Školenie: Lego

Účel:. Rozšíriť a prehlbiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov pre
praktické precvičovanie konštrukcie rôznych mechanizmov.

Cieľom školenia je vybudovanie základných znalostí a praktických zručností so
stavebnicami LEGO. Získané vedomosti zo školenia pedagogickí zamestnanci budú
využívať v aktivite 1.1 prepojením s predmetmi technológie opráv, strojov a zariadení,
motorových vozidiel, elektrického merania, programovanie automatizačných zariadení,
číslicovej techniky, strojníctva a odborného výcviku. na vyučovacích hodinách so
žiakmi.

Cieľová skupina: Školenia Lego Bazúčastnia 3 pedagógovia školy.

Rozsah vzdelávacieho programu Počet hodín na jedného účastníka je 16, a to
prezenčnou formou._

Doklad o absolvovaní vzdelávania: Osvedčenie/ certifikát

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za uskutočnenie školenia odmenu
špecifikovanú v článku lY. tejto zmluvy. Odmena môže byť vyplatená aj jednotlivo.

2. Po splnení podmienok pre zaraďovanie a ukončovanie uchádzačov z radu
pedagogických zamestnancov v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch zabezpečí poskytovateľ formou overenia profesijných kompetencií
získaných výkonom pedagogickej činnosti akreditovanou vzdelávacou ustanovizňou
vydanie osvedčenia o ukončení akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania
s celoštátnou platnosťou.

3. Poskytovateľ sa preukáže potvrdením o akreditácii vydaným Ministerstvom školstva
SR na Modul- Informatizácia, robotizácia a uplatnenie RoboLab- u a senzorov vo
vzdelávaní.

III.
Čas a miesto plnenia zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ splní predmet zmluvy v zmysle
plánovaného termínu realizácie projektu "Z odborných učební do praxe" , ITMS kód:
26110130643 ajeho aktivity č 2.1. najneskôr do 30.6.2015.

4. Konkrétny termín plnenia zmluvy bude stanovený dohodou zmluvných strán v súlade
s časovým harmonogramom, ktorý objednávateľ odsúhlasí s poskytovateľom.

2. Realizácia školenia č. 2 sa uskutoční v priestoroch objednávateľa - Stredná
odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš
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IV.
Cena a platobné podmienky

1. Dohodnutá cena za školenia bola stanovená nasledovne:

1.1.Školenie č. 2 Lego sa zúčastnia 3 pedagógovia školy. Počet hodín na jedného
účastníka je 16, a to prezenčnou formou. Cena za školenie pre jedného účastníka je
200,- EUR, čiže školenie pre 3 účastníkov predstavuje cenu 600 EUR. (slovom šesťsto
eur).

Cena je konečná a záväzná počas celého poskytovania služby.

2. V cene za školenia sú zahrnuté náklady poskytovateľa a to:

kurzovné,
cestovné, stravné, ubytovanie lektora
náklady na testovanie a vydanie certifikátu,
náklady na študijné materiály
ostatné náklady spoločnosti

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu za jednotlivé školenia bezhotovostným
platobným stykom na základe vystavenej faktúry, a to do 21 dní od jej doručenia.
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.

V.
Spolupráca objednávateľa a poskytovateľa

1. Zmluvné strany sú povinné spolupracovať a informovať sa navzájom o všetkých
skutočnostiach dôležitých pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2. Objednávatel' je povinný poskytnúť p6skytovatel'ovi na jeho požiadanie súčinnosť
spočívajúcu v oznámení informácií nevyhnutných k riadnemu plneniu predmetu
zmluvy.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje viesť prezenčné listiny o priebehu školenia podľa
formulárov predložených objednávateľom najneskôr 7 dní pred začatím školenia.

4. Objednávateľ sa zaväzuje počas realizácie školení plniť ustanovenia publicity
a informovanosti podľa platných pravidiel OP Vzdelávanie 2007-2013.

VI.
Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ splnomocňuje poskytovateľa na zverejnenie svojho obchodného
mena, názvu diela a jeho stručnej charakteristiky v referenciách zhotoviteľa.

2. Zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len formou písomných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
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3 Z l d bú dl' d ňom roodoi Európsky sociálny fond. m uva na o u a p atnost nom po pisu
oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po dni zverejnenia v súlade s platnými
právnymi predpismi.

4. Povinnosťou poskytovateľa je strpieť výkon kontroly/ auditu! overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 059/201411.1/0PV a to
oprávnenými osobami v zmysle článku 12, Prílohy Č. 1 Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku.

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre obe zmluvné strany.

6. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

V L· k Mik láši dň ~.1.u)~iptovs om l u asr na .
• v ľ· 4-Ujj

V Bratislave dna .

za objednávateľa za poskytovateľa
OLA
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