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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

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

a

Poskytovateľ:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zapísané:
Kontakt:
(ďalej len "poskytovatel"')

l.
Zmluvné strany

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

MJP consult, s.r.o.
Tajovského 643/27, 972 12 Nedožery-Brezany
Ing. Monika Pekárová
46835954
2023618322
Československá obchodná banka, a.s
4016914438/7500
SK40 7500 0000 0040 1691 4438
Okresný súd Trenčín ,Oddiel: s.r.o.Vložka číslo: 27017/R
Ing. Pekárová, P~P., 0917275814

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: 261l0l30643spolufinancovaného z Európskeho
sociálneho fondu v súlade so Zmluvou o poskytovaní nenávratného finančného príspevku
Č.059/2014/1.1/0PV.
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Školenie Č. 3. Školenia v oblasti programovania a názornej prezentácii konštrukčných
častí strojov

4.4.7 Školenie PLC Programovanie

Účel: Rozšíriť a prehlbiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v
rámci problematiky najmenších systémov novej rady SIMATIC S7-200.
Cieľom školenia je získať základné znalosti hardwaru, softwaru a programovania
systému S7-200 pre výučbu v oblasti odborného výcviku a programovania
automatizačných zariadení. Vzdelávanie reflektuje princípy reformy vzdelávacieho
procesu na Slovensku s cieľom uľahčiť inováciu obsahu školských vzdelávacích
programov v uvedených predmetoch.
Cieľová skupina: Školenia PLC programovanie sa zúčastnia 2 pedagógovia školy
Rozsah vzdelávacieho programu Počet hodín na jedného účastníka je 30, a to
prezenčnou formou

Doklad o absolvovaní vzdelávania: Potvrdenie o absolvovaní
4.4.8 Školenie Auto CAD
Účel: Rozšíriť a prehlbiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v
rámci výučby na názornú prezentáciu konštrukčných častí strojov
Cieľom školenia je získať základné znalosti hardwaru, softwaru a programovania pre
výučbu v oblasti strojníctva a technického kreslenia, odborného výcviku, grafických
systémov vautomatizačnej technike, technického kreslenia. Vzdelávanie reflektuje
princípy reformy vzdelávacieho procesu na Slovensku s cieľom uľahčiť inováciu
obsahu školských vzdelávacích programov v uvedených predmetoch.
Cieľová skupina: Školenia Auto Cad sa zúčastnia 4 pedagógovia školy
Rozsah vzdelávacieho programu Počet hodín na jedného účastníka Je 48, a to
prezenčnou formou
Doklad o absolvovaní vzdelávania: Potvrdenie o absolvovaní
4.4.9 Školenie Auto CAD- strojárstvo
Účel: Rozšíriť a prehlbiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v
rámci výučby predmetov spojených so strojárstvom na názornú prezentáciu
konštrukčných častí strojov.
Cieľom školenia je získať základné znalosti hardwaru, softwaru a programovania pre
výučbu v oblasti strojníctva a technického kreslenia, strojov a zariadení a technického
kreslenia. Vzdelávanie reflektuje princípy reformy vzdelávacieho procesu na
Slovensku s cieľom uľahčiť inováciu obsahu školských vzdelávacích programov
v uvedených predmetoch.
Cieľová skupina: Školenia Auto Cad - strojárstvo sa zúčastnia 2 pedagógovia školy
Rozsah vzdelávacieho programu Počet hodín na jedného účastníka je 20, a to
prezenčnou formou.
Doklad o absolvovaní vzdelávania: Potvrdenie o absolvovaní
4.4.10 Školenie Auto CAD- elektrotechnika

Účel: Rozšíriť a prehlbiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v
rámci výučby predmetov spojených s elektrotechnikou na názornú prezentáciu
konštrukčných častí strojov.

Cieľom školenia je získať základné znalosti hardwaru, softwaru a programovania pre
výučbu v oblasti elektrického merama, grafických systémov v automatizačnej
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technike, programovanie automatizačných zariadení a číslicovej techniky.
Vzdelávanie reflektuje princípy reformy vzdelávacieho procesu na Slovensku s cieľom
uľahčiť inováciu obsahu školských vzdelávacích programov v uvedených predmetoch.
Cieľová skupina: Školenia Auto Cad - elektrotechnika sa zúčastnia 3 pedagógovia
školy
Rozsah vzdelávacieho programu Počet hodín na jedného účastníka je 20, a to
prezenčnou formou
Doklad o absolvovaní vzdelávania: Potvrdenie o absolvovaní

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

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 30.04.2015.

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

3. Realizácia školenia Č. 3 sa uskutoční v priestoroch objednávateľa -Stredná odborná
škola polytechnická, Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš.

1.

IV.
Cena a platobné podmienky

{ :

Dohodnutá cena za školenia bola stanovená nasledovne:

4.4.7 Školenia PLC programovanie sa zúčastnia 2 pedagógovia školy. Počet
hodín na jedného účastníka je 30, a to prezenčnou formou. Cena za školenie pre
jedného účastníka je 640 EUR, čiže školenie pre 2 účastníkov predstavuje cenu
1.280 EUR(slovom jedentisícdvestoosemdesiat eur).

4.4.8 Školenie Auto CAD Školenia Auto Cad sa zúčastnia 4 pedagógovia školy.
Počet hodín na jedného účastníka je 48, a to prezenčn ou formou. Cena za
školenie pre jedného účastníka je 288 EUR, čiže školenie pre 4 účastníkov
predstavuje cenu 1.152 EUR(slovomjedentisícstopäťdesiatdva eur).

4.4.8 Školenie Auto CAD- strojárstvo Školenia Auto Cad - strojárstvo sa
zúčastnia 2 pedagógovia školy. Počet hodín na jedného účastníka je 20, a to
prezenčnou formou. Cena za školenie pre jedného účastníka je 300 EUR, čiže
školenie pre 2 účastníkov predstavuje cenu 600 EUR. (slovom šesťsto eur).

4.4.9 Školenie Auto CAD- elektrotechnika Školenia Auto Cad -
elektrotechnika sa zúčastnia 3 pedagógovia školy. Počet hodín na jedného
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účastníka je 20, 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).

Celková dohodnutá suma za školenia spolu je vo výške 3.632 EUR s DPH
(slovom tritisícšesťstotridsaťdva 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 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. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi 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 ajeho stručnej charakteristiky v referenciách zhotoviteľa.

2. Zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len formou písomných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v
deň po dni zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.
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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. 059/2014/1.1/0PV a to
oprávnenými osobami v zmysle článku 12, Prílohy č. l 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.
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za objednávateľ, za poskytovateľa
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