Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina
výzva č. IROP-P02-SC222-2016-13

KÚPNA ZMLUVA č. dcZA-2/2018 – časť 4.
uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §409 až 475 Obchodného zákonníka

1.1.Kupujúci:

V zastúpení štatutárneho zástupcu:
IČO:
IČ DPH (DIČ):
Číslo účtu- IBAN:
Oprávnený rokovať vo veciach:
- zmluvných
- technických
Priamy odberateľ predmetu zmluvy

1.2.Predávajúci:
- obchodné meno
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaný v:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Oprávnený rokovať vo veciach:
- technických
Kontaktné údaje:
- telefón
- fax
- email

Čl. I
Zmluvné strany
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina
Mons. ThLic. Marek Hriadel – generálny vikár
420630443
2022594398
SK04 1100 0000 0029 2483 9104
Mons. ThLic. Marek Hriadel – generálny vikár
Roman Kupčík
Základná škola svätého Augustína,
Moyzesova 1
017 01 Považská Bystrica

MIVASOFT, spol. s r.o.,
Ing. Miroslav Vančo, konateľ spoločnosti
Ing. Tibor Czibula, konateľ spoločnosti
M.R.Štefánika 14, 927 01 Šaľa
Spoločnosť s ručením obmedzeným
ORSR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 18335/T
36289906
SK2022159667
Československá obchodná banka, a.s.
SK97 7500 0000 0040 0337 7741
Ing. Miroslav Vančo, konateľ spoločnosti

+421 317 801 911
+421 317 801 912
miro@mivasoft.sk

Zmluvné strany uzatvárajú obchodný vzťah na dodávku predmetu zmluvy Modernizácia technického
vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica pre projekt „Budovanie a zlepšenie
technického vybavenia Základnej školy sv. Augustína v Považskej Bystrici“
Čl. II
Predmet zmluvy
2.1 V súlade so súťažnými podkladmi kapitola B. a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, sa
predávajúci zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre kupujúceho dodať nasledovný
tovar:
pol.
Názov položky
č.
časť 4
1
Interaktívny vyučovací balík -

počet
MJ

MJ

ks

4

Výrobné označenie položky

iDoctum Interaktívny vyučovací balík -
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9

Fyzika - Mechanika
Interaktívny vyučovací balík Prvouka
Interaktívny vyučovací balík Biológia - Ľudské telo a jeho
funkcie
Interaktívny vyučovací balík Biológia - Chémia - Skupenstvá
látok
Interaktívny vyučovací balík Biológia - Nemecký jazyk
Interaktívny vyučovací balík Biológia - Fyzika - Optika
Interaktívny vyučovací balík Biológia - Matematika Geometrické konštrukcie
Interaktívny vyučovací balík Polytechnika
Knihy pre Polytechniku

10

Knihy pre povinné čítanie SJ

sada

1

11

Cudzojazyčné knihy a slovníky

sada

1

12
13

Knihy "Beletria"
Knižničný fond - 1

sada
sada

1
1

2
3

4

5
6
7

8

Fyzika - Mechanika
iDoctum Interaktívny vyučovací balík Prvouka

súbor

1

ks

3

iDoctum Interaktívny vyučovací balík Biológia - Ľudské telo a jeho funkcie

ks

4

iDoctum Interaktívny vyučovací balík Chémia - Skupenstvá látok

ks

4

ks

4

ks

4

iDoctum Interaktívny vyučovací balík Nemecký jazyk
iDoctum Interaktívny vyučovací balík Fyzika - Optika
iDoctum Interaktívny vyučovací balík Matematika - Geometrické konštrukcie

súbor

1

sada

1

Kvant 1K199023B - Interaktívny
vyučovací balík – Polytechnika
Kvant 1K199024B
- Sada kníh pre Polytechniku na ZŠ
Kvant 1K199025B
- Sada Odporúčaného čítania pre ZŠ
Kvant 1K199026B
- Sada Cudzí jazyk pre ZŠ
Kvant 1K199027B - Sada Beletria pre ZŠ
Kvant 1K199030B - Knižničný fond 1:
Pracovné zošity ZŠ

2.2 PREDMET ZÁKAZKY:
Predmet zákazky s opisom technických parametrov položiek, ktoré sú predmetom tejto zmluvy sú
uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2.3 Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace služby ako doprava na miesto určenia,
Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, 017 01 Považská Bystrica, kompletizácia a
zaškolenie v nevyhnutnom rozsahu, dodávateľská dokumentácia, záručný servis.
2.4 Kupujúci sa zaväzuje dodaný a funkčný tovar protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu
podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.
2.5 Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar spĺňa technické a bezpečnostné normy platné v EU.
Čl. III
Lehota realizácie
3.1 Predávajúci sa zaväzuje :
a) Dodať tovar v termíne:
a1) začiatok dodávky : 2 dni po účinnosti zmluvy
a2) dokončenie dodávky- do 180 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy
b) Splniť zmluvný záväzok podľa čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním tovaru kupujúcemu
podľa čl. IX tejto zmluvy.
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania tovarov, uvedeným
v bode 3.1 písm. a2) po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky,
plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci
právo na predĺženie termínu dodania tovarov a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov,
ktoré mu z toho vznikli.
Čl. IV
Cena
4.1 Cena za tovar s príslušenstvom je stanovená elektronickou aukciou .
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4.2 Súčasťou zmluvy je ponuková cena predávajúceho za časti podľa čl. II. v súlade s výsledkom
elektronickej aukcie , ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy- príloha č. 2.
4.3 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu predmetu zmluvy nasledovne:
cenová položka
Cena celkom za tovar bez DPH
DPH 20%
Cena celkom za tovar s DPH

cena v €
10 400,00
2 080,00
12 480,00

(slovom Dvanásťtisícštyristoosemdesiat €)
4.4 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky tovaru, alebo záručného servisu bude
jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.
Čl. V
Platobné podmienky, fakturácie.
5.1 Platba za tovar bude fakturovaná po častiach na základe preberacieho protokolu kupujúcim,
v ktorom bude uvedený názov predmetu zmluvy, množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade
s čl. II. a s čl. IV. zmluvy.
5.2 Každá vystavená faktúra bude predložená kupujúcemu v troch výtlačkoch a bude obsahovať
minimálne tieto údaje:
a) označenie kupujúceho fakturačná adresa:
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina
b) predávajúceho, adresa, sídlo, ( a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka IČO, DIČ, IČ DPH
zmluvných strán)
c) miesto dodania a názov tovarov,
d) číslo zmluvy,
e) číslo ITMS: NFP302021J664
f) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
g) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
h) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
i) vyznačenie ukončenia záručnej doby
j) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho
k) prílohou konečnej faktúry bude záverečný preberací protokol potvrdený kupujúcim
l) z faktúrou (ak je to relevantné) je predávajúci povinný doručiť podrobný rozpočet v elektronickej
forme ako súbor xls. Tento súbor môže byť doručený ako príloha emailu odoslaného na vopred
dohodnutú adresu, alebo na dátovom nosiči.
5.3 Zmluvné strany sa dohodli na dodávkach jednotlivých položiek v súlade s prílohou č. 3
Harmonogram dodávky a fakturácie. Poradie alebo rozsah môže byť na základe dohody zmluvných
strán pri realizácii spresnený. Podmienkou je dodať všetky položky predmetu zákazky v časti 4 v
lehote podľa bodu 3.1.odsek a), písm. a2).
5.4 Splatnosť faktúry vystavenej na úhradu predmetu zákazky je do 60 dní od jej doručenia kupujúcemu
v nadväznosti na predfinancovanie projektu a vybavenie administratívnych náležitostí.
5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je kupujúci oprávnený ju vrátiť
predávajúcemu na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry
kupujúcemu
5.6 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí tovaru.
Čl. VI
Záručná doba a zodpovednosť za vady
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6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou a počas
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
6.2 Záruka začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy. Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov pre
všetky dodané tovary a komponenty. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva
kupujúceho na odstránenie vád, doručením reklamácie.
6.3 Ak predávajúci neodstráni vady v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť kupujúci na náklady
predávajúceho.
6.4 Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu prístup do priestorov, kde sa majú vady tovarov,
zistené počas záručnej doby, odstraňovať, poprípade dopraví tovar do miesta opravy po dohode s
predávajúcim.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne, ( za písomnú formu sa považuje listinná forma doručená
poštou alebo elektronická forma doručená faxom alebo emailom). Predávajúci je povinný na reklamáciu
reagovať do troch dní od doručenia reklamácie a dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu
odstránenia vád. Odstránenie vád predávajúci vykoná na svoje vlastné náklady.
6.6 Záručný servis špecifikovaných položiek bude realizovaný v rozsahu stanovenom výrobcom
zariadenia a predávajúci garantuje servisnú pripravenosť 24 hod. denne v lehote podľa článku 6.2 od dňa
protokolárneho prevzatia tovaru kupujúcim.
Čl. VII
Spolupôsobenie kupujúceho a predávajúceho
7.1 Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním tovarov na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy,
pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
7.2 Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie
bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v mieste dodania predmetu zmluvy a protipožiarne
opatrenia v súlade s platnou legislatívou.
Čl. VIII
Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy
8.1 Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu:
a) vo výške 0,1% z celkovej zmluvnej ceny bez DPH za dodanie predmetu zmluvy uvedenom
v bode 2.2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy podľa
bodu 3.1. písm. a) tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim, okrem prvého dňa omeškania.
Prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať.
b) Ak predávajúci odstúpi od zmluvy bez zavinenia kupujúceho, zaplatí pokutu vo výške 30 %
z ceny nedodaného predmetu zmluvy. V takomto prípade, ak vznikne kupujúcemu
škoda, predávajúci je povinný túto škodu zaplatiť.
c) Ak predávajúci nezabezpečí úkony záručného servisu s podmienkami v článku VI., zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € bez DPH za každú nezrealizovanú nahlásenú reklamáciu.
d) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne
poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným
spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.
8.2 V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry si môže predávajúci účtovať zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
8.3 Keď kupujúci odstúpi od zmluvy bez zavinenia predávajúceho, kupujúci uhradí predávajúcemu
náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli prípravou tovaru na dodanie..
8.4 Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený
dôvod, pre ktorý zmluvná strana požaduje sankciu alebo od zmluvy odstupuje.
Čl. IX
Dodávka, odovzdanie a prevzatie tovaru
9.1 Dodávka a odovzdanie predmetu zmluvy sa uskutoční v mieste Základná škola svätého
Augustína, Moyzesova 1, 017 01 Považská Bystrica.
9.2 Predávajúci odovzdá a kupujúci preberie dodaný tovar podľa prílohy č. 1.
9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia tovarov je úspešné vykonanie funkčnej skúšky. Ak sú uvedené
skúšky neúspešné z viny predávajúceho, budú tieto v plnom rozsahu opakované do odstránenia vád,
na jeho náklady.
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9.4 Súčasťou dodávky tovarov sú atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení,
záručné listy tovarov, ako aj ďalšia možná dodávateľská dokumentácia. Bez týchto náležitostí
kupujúci tovar neprevezme.
9.5 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je tovar kompletne a riadne odovzdaný a prevzatý a je
zabezpečený nepretržitý záručný servis špecifikovaných položiek.
Čl. X
Ostatné ustanovenia
10.1 Predávajúci bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy a technické normy.
10.2 Predávajúci sa bude riadiť východiskovými podkladmi kupujúceho, zápismi a dohodami
oprávnených pracovníkov zmluvných strán a ich rozhodnutiami
10.3 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy predávajúcim, zodpovednosť nebezpečia
škody prechádza na kupujúceho.
10.4 V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, Všeobecné zmluvné podmienky, sa dodávateľ zaväzuje
strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle týchto VZP a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Čl. XI
Záverečné ustanovenia
10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Všetky body tejto zmluvy vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
10.5 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany
prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre kupujúceho a jeden pre
predávajúceho.
10.6 Kupujúci si vyhradzuje právo neuzavrieť tento obchodný vzťah v prípade že mu nebude udelený
súhlas na podpísanie zmluvy, alebo s ním nebude podpísaná zmluva o NFP.
10.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle kupujúceho.

V Šali, dňa: 5.12.2018

V Žiline dňa: 7.5.2019

Predávajúci :
Ing. Miroslav Vančo, konateľ spoločnosti

Kupujúci :
Mons. ThLic. Marek Hriadel – generálny vikár

.......................................................

........................................................
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príloha 1 ku KZ
Technický opis predmetu zákazky so zmluvnými cenami
časť 4
názov
Interaktívny vyučovací
balík - Fyzika Mechanika

MJ
ks

počet
technický opis
MJ
4
Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Mechanika

tech. parameter
xxxxxxxxxxxxxx

Minimálna špecifikácia:
áno
Interaktívna učebná látka rozspracúva tematický
okruh pohybu. Pomáha lepšie pochopiť tematiku
pomocou animácií a úloh, na ktorých sú zobrazené
rozličné fyzikálne javy a uskutočňované rôzne
merania. Min. tematické okruhy: Rovnomerný
priamočiary pohyb, Súradnicová sústava,
Rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb,
Rovnomerný krúživý pohyb, Štruktúra pohybov,
Oscilačný pohyb I., Oscilačný pohyb II., Pohyb vĺn I.,
Pohyb vĺn II., Tepelný pohyb.
Interaktívny vyučovací
balík - Prvouka

súbor

1

Interaktívny vyučovací balík - Prvouka

xxxxxxxxxxxxxx

Balík má obsahovať minimálne :
áno
1 ks Film na DVD v slovenskom jazyku s témou
Vysokých Tatier,
1 ks DVD v slovenskom jazku s témou rieky Dunaj,
1 sadu DVD v slovenskom jazyku s témou "Život".
5ks Interaktívny vyučovací balík o ľudksom tele a
jeho funkciách s animáciami, má obsahovať min.
tématické okruhy funkcie ľudského tela: Stavba
ľudského tela, Koža, Pohybová sústava, Tráviaca
sústava, Dýchacia sústava, Obehová sústava,
Vylučovacia sústava, Zmyslové orgány, Hormonálna
sústava, Rozmnožovanie.

konečná ponuková
cena v € bez DPH
iDoctum Interaktívny
vyučovací balík Fyzika - Mechanika

84,00 €

iDoctum Interaktívny
vyučovací balík Prvouka
1 011,00 €

5 ks Interaktívny vyučovací balík s témou prvouky s
3D animáciami pre žiakov prvého stupňa základných
škôl. Pomocou interaktívnych úloh sa žiaci
oboznámia s domácimi a divými zvieratami, ako aj
ich mláďatami, ich vývojom a rozdielmi medzi
cicavcami a vtákmi. Má obsahovať min. tématické
okruhy: Domáce zvieratá, Zoskupovanie (cicavce vtáky), Zvieratá a ich mláďatá, Časti tela, Vtáky,
Ryby, Obojživelníky, Plazy a ich porovnávanie.
5 ks plnofarebná encyklopédia biológie v slovenskom
jazyku, s rozsahom min. 250 strán.
Interaktívny vyučovací
balík - Biológia - Ľudské
telo a jeho funkcie

Interaktívny vyučovací
balík - Biológia - Chémia
- Skupenstvá látok

ks

ks

3

4

Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Ľudské telo xxxxxxxxxxxxxx
a jeho funkcie

Minimálna špecifikácia: výukový interaktívny
program na oboznámenie sa s funkciami ľudského
tela, pre pochopenie fungovanie orgánov. 3D
animácie. Min. tematické okruhy: Stavba ľudského
tela, Koža, Pohybová sústava, Tráviaca sústava,
Dýchacia sústava, Obehová sústava, Vylučovacia
sústava, Zmyslové orgány, Hormonálna sústava,
Rozmnožovanie

áno

Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Chémia Skupenstvá látok

xxxxxxxxxxxxxx
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iDoctum Interaktívny
vyučovací balík Biológia - Ľudské telo a
jeho funkcie

84,00 €

iDoctum Interaktívny
vyučovací balík Chémia - Skupenstvá
látok

názov

ks

4

MJ

počet
MJ

technický opis

tech. parameter

Minimálna špecifikácia: Balík má obsahovať min.
áno
tieto tematické okruhy: Plyny, Kvapaliny
(charakteristika, rozpustnosť, saturácia), Pevné látky
(kryštalické mriežky atómové, iónové, kovové,
molekulárne, uhlíkové).
Učivo má obsahovať najdôležitejšie stručné
informácie, nákresy, obrazy, modely potrebné k
znázorneniu, animácie procesov na úrovni atómov a
molekúl a interaktívne praktické úlohy.
Interaktívny vyučovací
balík - Biológia Nemecký jazyk

Interaktívny vyučovací
balík - Biológia - Fyzika Optika

Interaktívny vyučovací
balík - Biológia Matematika Geometrické
konštrukcie

ks

ks

ks

4

4

4

Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Nemecký
jazyk

xxxxxxxxxxxxxx

Minimálna špecifikácia:
Interaktívny program Nemecký jazyk pre
začiatočníkov a stredne pokročilých.
Obsah gramatika, čítanie a písomné interaktívne
cvičenia.
Min. tematické okruhy: Persönliche Informationen,
Familie, Zu Hause, Schule, Tägliche Routine,
Freizeitaktivitäten, Essen und Trinken, Ferien,
Urlaub, Kleidung, Gesundheit, Krankheiten.

áno

súbor

1

Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Fyzika xxxxxxxxxxxxxx
Optika
Minimálna špecifikácia:
áno
Balík má obsahovať minimálne tematický okruh
Optika.
Min. tematické okruhy: Vlastnosti svetla, odraz
svetla, zrkadlo, refrakcia, obraz v zrkadle, disperziarozptyl, optické nástroje.
Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Matematika - xxxxxxxxxxxxxx
Geometrické konštrukcie

Interaktívny vyučovací balík Biológia. musí
obsahovať témy o fungovaní ľudského tela a jeho
orgánov, 3D animácie: nervová sústava, obehová
sústava a činnosť srdca). Tematické okruhy: stavba
ľudského tela, koža, pohybová sústava,tráviaca
sústava, dýchacia sústava, obehová sústava,
vylučovacia sústava, zmyslové orgány, hormonálna
sústava, rozmnožovanie.
Na nosičoch CD alebo DVD, pprípade USB dátový
kľúč

áno

Interaktívny vyučovací balík - Polytechnika

xxxxxxxxxxxxxx

Minimálna špecifikácia:
áno
5x Interaktívny vyučovací balík s témou polytechniky
s animáciami pre žiakov druhého stupňa základných
škôl.
5x DVD s témou obrábanie materiálov,
min. 5x Encyklopédia s témou polytechniky.
Knihy pre Polytechniku

sada

1

Sada min. 25 titulov pre Polytechniku ZŠ v celkovom xxxxxxxxxxxxxx
počte min. 150 ks, napr.:
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84,00 €

iDoctum Interaktívny
vyučovací balík Nemecký jazyk

84,00 €

Interaktívny vyučovací balík - Matematika áno
Geometrické konštrukcie.
Softvér musí obsahovať spolu min 41 geometrických
konštrukcií.
Na nosičoch CD alebo DVD, poprípade USB dátový
kľúč

Interaktívny vyučovací
balík - Polytechnika

konečná ponuková
cena v € bez DPH

84,00 €

iDoctum Interaktívny
vyučovací balík Nemecký jazyk

84,00 €

Kvant 1K199023B Interaktívny vyučovací
balík – Polytechnika

707,00 €

Kvant 1K199024B Sada kníh pre
Polytechniku na ZŠ

sada
názov

MJ

1
počet
MJ

technický opis
Valsecchi Patrizia: Originálne náramky; Umenie
kaligrafie; Zabudnuté remeslá a život na vidieku;
Najobľúbenejšie skladačky z papiera
Tomislav Senćanski: Malý vedec 3
Zuzana Kriston-Bordi: Rozvojový zošit: Orientácia
Rosa M. Curto: Urob si! Papierové skladačky
a pozdravy
Lucie Dvořáková: Velká kniha originálních nápadů ;
Kreatívne sviatky
Pia Pedevilla: Velikonoční tvoření ; 51 věcí, které si
můžeš vyrobit z... papírové role
Kolektív autorov: 12 fantastických papierových
lietadielok
Tom James: Nakresli si: Na ceste ; Chytré nápady ;
51 věcí, které si můžeš vyrobit z krabiček od vajec ;
Vyrobím si sám: Zvířata ; Vyrobím si sám: Letadla ;
Vyrobím si sám: Auta ; Skladačky pre šikovné
ručičky: Na farme
Mgr. Andrej Fujas a kol.: TECHNIKA PRE 5.
ROČNÍK ZŠ - 2.vydanie;
Ing. Eleonóra Boocová a kol.: TECHNIKA PRE 6.
ROČNÍK ZŠ; TECHNIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ
Mgr. Jan Krotký, PhD. a kol.: TECHNIKA PRE 8.
ROČNÍK ZŠ; TECHNIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ
Clive Gifford: Autá, vlaky, lode a lietadlá

Knihy pre povinné
čítanie SJ

sada

1

Sada min. 64 titulov Odporúčaného čítania pre ZŠ v
celkovom počte min. 150 ks, napríklad:
Dobšinský Pavol: Slovenské rozprávky 1. - 4. vydanie
Podjavorinská Ľudmila: Čin-Čin, 3.vydanie
Čulmanová Beatrica: Slovenské povesti
Kolektív: Najkrajšie rozprávky H.CH.Andersena
Figuli Margita: Tri gaštanové kone; Ezopove bájky;
Pištáčik;
Astrid Lindgrenová: Emil z Lonnebergy; Pippi Dlhá
pančucha set;
John Ronald Reuel Tolkien: Hobit
Krista Bendová: Osmijanko rozpráva 8x8=64
rozprávok
Mária Ďuríčková: Danka a Janka v rozprávke ; Danka
a Janka
Marianna Grznárová: Maťko a Kubko
Josef Čapek: Rozprávky o psíčkovi a mačičke
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
Roald Dahl: Charlie a továreň na čokoládu ; Kamoš
obor ; Matilda ; Čarodejnice ; Fantastický pán Lišiak
Krista Bendová, Tomáš Janovic: Bola raz jedna trieda
Pavol Dobšinský, Ľudovít Fulla: Trojruža
Jozef Cíger Hronský: Smelý Zajko ; Smelý Zajko v
Afrike ; Budkáčik a Dubkáčik
Eduard Petiška, Jindra Čapek: Príbehy tisíc a jednej
noci
Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti ;
Najkrajšie grécke báje a povesti
Martin Pitro: Staré grécke báje a povesti
Milan Rúfus: Modlitbičky
Viera Ryšavá: Príbehy zo starej Bratislavy
Martin Ťapák: Rysavá jalovica
Charlotte Brontë: Jane Eyrová
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tech. parameter

konečná ponuková
cena v € bez DPH

áno
1 350,00 €
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno

áno

áno
xxxxxxxxxxxxxx

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Kvant 1K199024B Sada kníh pre
Polytechniku na ZŠ
1 350,00 €

názov

MJ

počet
MJ

technický opis
Daniel Defoe: Robinson Crusoe ; Jack London:
Volanie divočiny, Biely tesák
Harald Reinl: Legendárna kolekcia troch 3 filmov Winnetou I., II., III.
Vincent Šikula: Prázdniny so strýcom Rafaelom
Božena Němcová: Babička
Nick West: Traja pátrači 8 - Záhada kašľajúceho
draka
Robert Arthur: Traja pátrači 3 - Záhada šepkajúcej
múmie ; Traja pátrači 5 - Záhada strieborného
pavúka; Traja pátrači 62 - Záhada faraónovho odkazu
; Traja pátrači 7 - Tajomstvo ostrova kostier ; Traja
pátrači 59 - Záhada Hmlistej hory ; Traja pátrači 6 Záhada miznúceho pokladu ; Traja pátrači 10 Záhada Ohnivého oka ; Traja pátrači 60 - Záhada
internetového upíra

tech. parameter

konečná ponuková
cena v € bez DPH

áno
áno
áno
áno
áno
áno

Marco Sonnleitner: Traja pátrači 61 -Záhada čierneho áno
škorpióna; Traja pátrači 63 - Záhada futbalovej
horúčky
áno
Mary V. Carey: Traja pátrači 67 - Záhada
zlovestného strašiaka; Traja pátrači 71 - Záhada
hrozného vlkolaka ; Traja pátrači 75 - Záhada starého
denníka ; Traja pátrači 4 - Záhada zeleného strašidla;
Traja pátrači 68, 69, 70 (3x) Záhada: 1. zjazvenej
tváre 2. Jaskynného muža 3. Morskej panny
Megan Stine, H. William Stine: Traja pátrači 76, 77, áno
78 (3x) Záhada plačúcej truhly, Záhada chystanej
vraždy, Záhada filmového hororu
áno
André Marx: Traja pátrači 55 - Záhada labyrintu
bohov
áno
Ben Nevis: Traja pátrači 57 - Záhada tajomného
dedičstva
áno
William Arden: Traja pátrači 72, 73, 74 (3x) Záhada
zlata Vikingov, Rozbitého skla, Rýchlych kolies

Cudzojazyčné knihy a
slovníky

sada

1

Sue Towsendova: Tajny dennik Adriana Mola
David Almond: Nebeske oci
Lars Laabye Christensen: Herman
Rudiard Kipling: Knihy dzungli
Tona Revajova: Johankina velka rodina
Giani Rodari: Rozpravky po telefone
Rick Riordan: Percy Jackson, zlodej blesku
Sada odporúčaných 36 titulov pre výučbu Cudzieho
jazyka v ZŠ v minimálnom počte 150 ks, celkové
množstvo a počet titulov podľa vlastného výberu do
výšky oprávnených nákladov.

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
xxxxxxxxxxxxxx

THAT´S US Pracovný zošit k učebnici angličtiny pre áno
3. ročník základných škôl
áno
THAT´S US Učebnica angličtiny pre 3. ročník
základných škôl
áno
Biskupičová Květa: Anglický jazyk - prehľad
gramatiky
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Kvant 1K199026B Sada Cudzí jazyk pre
ZŠ
1 350,00 €

názov

MJ

počet
MJ

technický opis

tech. parameter

Vrška Mária: Nemecký jazyk- stručný prehľad
áno
gramatiky ; Ilustrovaný slovník anglicko- slovenský;
Ilustrovaný slovník nemecko- slovenský; Ilustrovaný
slovník taliansko - slovenský; Ilustrovaný slovník
francúzsko- slovenský; Ilustrovaný slovník
španielsko - slovenský; Anglicky 15 minút denne;
Francúzsky 15 minút denne; Taliansky 15 minút
denne; Macht mit 1 /Polyglot; Macht mit 1
Interaktiv/Polyglot; Nemecké synonymné slovesá;
Nemecké väzby s podstatnými menami; Cvičebnica
nemeckej gramatiky; Macht mit 2/Polyglot; Nemecké
idiomy v praxi; Macht mit 2 Interaktiv/Polyglot;
Nemecký praktický slovník/Lingea; Veľký
slovník/Lingea;
Eleonóra Kovácsová: Nemecko - slovenský,
slovensko - nemecký slovník
Soňa Stušková a kol.: Anglicko-slovenský a
slovensko-anglický vreckový slovník ; Anglickoslovenský obrázkový slovník
Angelika Horňáková: Nemčina pre deti
Elena Kováčiková, Valentína Glendová: Ruský jazyk
pre 6. ročník základných škôl - Pracovný zošit ;
Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl Pracovný zošit
Elena Kováčiková: Ruština pre samoukov
R.J. Palacio: Wonder
Lucy M. Montgomery a Michael Lacey Freeman:
Anne of Green Gables
Antoine de Saint-Exupéry: The Little Prince
Isabel Sanchez Vegara: Marie Curie
Chris Colfer: Beyond the Kingdoms
Robert Louis Stevenson: Ostrov pokladu/Treasure
Island
Dana Olšovská: Mauglí/Mawgli´s story
Jana Navrátilová: Andersenovy pohádky/Andersens
Märchen
Ottovo nakladateľstvo: Rozprávky slovensky
a anglicky
Pat Alexander – My first Bible - Biblické príbehy

áno
áno

áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Hermann Hesse: Die Morgenlandfahrt/Cesta do
Orientu
Dana Olšovská: Neviditelný/ The Invisible Man
Andrea Barickanová: Traja mušketieri/Les Trois
Mousquetaires
Eliška Jirásková: Don Quijote/Don Quijote de la
Mancha
Eliška Jirásková: Zorro-tajemná maska/ Zorro-la
máscara misteriosa
Robert L. Stevenson: Ostrov pokladu/Treasure Island
/vyd. Edika/
Eric Carle: Very Hungy Caterpillar
Rod Campebell: Dear ZOO
Oliver Jeffers: Lost and Found
Jane Cadwallader: Strýko Jack a tučniaky/ Uncle Jack
and the Emperor Penguin
Silvana Sardi: Robin Hood /vyd. Raabe/
Maureen Simpson: Tim a Claudia hľadajú svojho
priateľa/Tim und Claudia suchen ihren Freund

áno

Jane Cadwallader: Strýko Karl a surikaty/ Onkel Karl
und ide Erdmännchen
Francúzsko - slovenský dvojjazyčný slovník
ilustrovaný
LINGEA Veľký slovník francúzsko - slovenský,
slovensko - francúzsky
Francúzština pre najmenších ( Alena Tionová )

áno
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áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno
áno

konečná ponuková
cena v € bez DPH

názov

Knihy "Beletria "

MJ

sada

počet
MJ

1

technický opis
Les contes francais ( Charles Perrault ), dvojjazyčné
spracovanie
najznámejších francúzskych rozprávok )
3,2,1 ...partez! ( kniha vhodná na výučbu na 1.st. v
rámci krúžku )
6. Allons a l´ école! ( kniha vhodná na výučbu na
1.st. v rámci krúžku )
7. Allons au cirque! ( kniha vhodná na výučbu na
1.st. v rámci krúžku )
Soňa Stušková, Štefan Greňa: Anglické frázové
slovesá pre školy, kurzy i samoukov
Monika Srnková, Klaudia Ježová: Cvičenia z
anglického jazyka pre 9. r. ZŠ
Sada odporúčaných 140 titulov Beletrie pre ZŠ
v minimálnom počte 150 ks, celkové množstvo a
počet titulov podľa vlastného výberu do výšky
oprávnených nákladov.
Špačková Zora: Babičkine rozprávky nad zlato
Náhliková Alica: Básničky do detskej izbičky
Sedlák Ivan: Ježko Pichliačik - čítanie
s porozumením
Kollár Jozef : Keď ťa chytím, tak ťa zjem!
Eva Dienerová, Daniela Ondreičková : Maľované
čítanie -Mravček Zvedavček
Kurilla Janko: Moja kniha o zvieratkách
Kolektív: Moje najmilšie bájky
Nováková Monika: O trpaslíkovi Hundroškovi
Ďuričová Ivona: Prečo lienky nosia podkolienky
Lasicová Hana: Pupo a Fazuľka
Hronská Branislava: Ťuki a jeho dobrodružstvá; Zabi
nudu
Ďuričová Ivona: Zvieratká z abecedy
Černík Michal: Rozprávkové sníčky skryté do
básničky
Holeinone Peter: Najkrajšie rozprávky
Jaroš Miro: Čarovné slovíčka; Čisté rúčky; Do školy
sa teším; Na ceste; Pesničkový neposlušník ; Pri stole

tech. parameter
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
xxxxxxxxxxxxxx

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Opet Peter: Život Adama
áno
Petiška Eduard: Anička a básnička; Anička
áno
a flautička
Slobodová Elena: Zlatá reťaz (1): Ťap, ťap, ťapušky; áno
Zlatá reťaz (2): Bol raz jeden domček; Zlatá reťaz
(3): Slnko, poď na naše líčko; Zlatá reťaz (4): Orie
Janík, orie; Zlatá reťaz (5): Spievam si ja, spievam
Motlová Milada : Riekanky, pesničky a rozprávky

áno

Žigová Ada: O snehuliakovi s horúcim srdcom
áno
Fry Michael: Exoti 2: Nulová tolerancia; Exoti 3:
áno
Kráľ Karl; Exoti: Lov na šikanátora
Kinney Jeff: Denník odvážneho bojka 1: Denník
áno
odvážne; Denník odvážneho bojka 2: Rodrick je šéf;
Denník odvážneho bojka 3: Posled.kvapka; Denník
odvážneho bojka 4: Prázdniny p; Denník odvážneho
bojka 5: Krutá pravda; Denník odvážneho bojka 6:
Ponorková choroba ; Denník odvážneho bojka 7:
Piate koleso; Denník odvážneho bojka 8: To je ale...;
Denník odvážneho bojka 9: Dlhá cesta; Toto nie je
denník odvážneho bojka
Rowlingová Joanne K.: Fantastické zvery a ich
výskyt - pôvodný scenár
Hermiona Grangerová - Sprievodca k filmu
Ron Weasley - Sprievodca k filmom
Collinsová Suzanne: Hry o život - trilógia, 5. vydanie
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konečná ponuková
cena v € bez DPH

áno
áno
áno
áno

Kvant 1K199027B Sada Beletria pre ZŠ

1 350,00 €

názov

MJ

počet
MJ

technický opis

tech. parameter

Preclíková Wűrfl Stanislava: Moja vianočná knižka

áno

Havelková Silvia: O Šutierikovi, kamennom
mužíčkovi
Matthews John & Caitlin: Prefíkané bájky
Špačková Zora: Slovenské rozprávky
Chrobák Dobroslav: Drak sa vracia
Hemingway Ernest: Komu zvonia do hrobu; Zbohom
zbraniam; Starec a more
Shakespeare William: Ako sa vám páči; Antonius a
Kleopatra; Búrka; Coriolanus; Cymbelin; Dvaja
veronskí šľachtici; Hamlet; Kráľ Lear; Macbeth; Oko
za oko; Othello; Romeo a Júlia; Sen svätojánskej
noci; Shakespeare - komplet 10 kníh; Skrotenie
čertice; Sonety; Trojkráľový večer; Veľa kriku pre
nič; Veselé panie z Windsoru; Zimná rozprávka

áno

Dashner James: Labyrint – trilógia
Dohertyová Meghan: Nebuď hulvát
Green John: Na vine sú hviezdy, 2.vydanie; Papierové
mestá, 3. vydanie; Poučka o podstate predvídateľnosti
Katherine
Tatranskí sokoli- Štúrovci
Marek Domes, Juraj Hajkovský: Drakobijec
Roman Brat: Môj anjel sa nevie biť
Josephine Cunnington Edwarsová: Rýchly šíp
Wallaceová Susie, Wallace Warner J. : Pravda
o Ježišovi Kristovi
Kucharík Elena, Barnhill Carla: Po celý rok s Bohom
2
Bruder Elli, Fritsch Marlene: Ako sa svätý Martin
podelil o svoj plášť
James Bethan: 101 vianočných aktivít
Pauliy Andrej: Komiks svätý Benedikt
Saleziáni don Bosca: Moje krásne rozprávky I.-V.

áno
áno
áno

Meekerová Meg: Ach, tí chlapci...
Remery Michel: Tweetuj s Bohom
Jason Evert: Teológia jeho/jej tela
Thonissenová Ute, Weihs Alexander: ABC Biblie pre
deti
Knoppová Júlia, Bunse Rolf: ABC viery pre deti
Jozef Šelinga: Najvzácnejší dar
Vydavateľstvo Lúč: Postavy z Biblie, Nájdi
a poskladaj
Littlewoodová K.: Sárin príbeh
Cockcroft J., Self D.: Svätý Pavol
Max Kašparu: Malý kompas viery
Max Kašparu: Vieromer
Hofsummer Willi: Objav svoje krídla
Thorey Lynn Hayden: Spratek
Green, Maureen Johnsonová, Lauren Myraclová
John: Nech sneží

áno
áno
áno
áno
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áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

konečná ponuková
cena v € bez DPH

názov

MJ

počet
MJ

technický opis

tech. parameter

konečná ponuková
cena v € bez DPH

Rowellová Rainbow: Eleanor a Park; Fanúšička;
áno
Láska; Rozum; Narcis; Uršuľa; Krv; Útek z rodnej
obce; Prvá a posledná láska; Rubato; Mladý Dônč;
Gombíky zo starej uniformy; Letmý sneh; Ponožky
pred odletom; Krásna strojvodkyňa, krutá
vojvodkyňa; Holá veta o láske; Melón sa vždy smeje;
Denník Anny Frankovej; Hlava XXII; Lolita; Emma;
Zvieracia farma; 1984; Mandolína kapitána
Corelliho; Madame Tussaud; Ja, Mária Antoinetta;
Zásady muštárne; Láska slečny Elliotovej; Lady
Susan, Watsonovci, Sanditon; Búrlivé výšiny;
Juvenílie; Stopárov sprievodca galaxiou. Kompletné
vydanie kultovej päťdielnej trilógie; Sviňa a iné
bájky; Denis a jeho sestry; Babka na rebríku;
Operácia Orech a iné dedkoviny; Klára a mátohy;
Láskavé rozprávky; Ukradni tri vajcia; Mimi a Líza;
Klára a iglu; Marína a povaľači; Ja nič, ja muzikant;
Traja kamoši a fakticky fantastický bunker; Až raz
budem kapitánom; Nototo a strašidelná škola Elvíry
Múdrej; Plajko; Adam a čarovná šmykľavka; Mimi a
Líza 2; Zvon; Traja kamoši a fakticky fantastický
poklad; Tajomný mlyn v Karpatoch; Deti z
Bullerbynu; Kroniky Narnie set; Pán Prsteňov 1:
Spoločenstvo prsteňa; Pán Prsteňov 2: Dve veže; Pán
prsteňov 3: Návrat kráľa; Pán Prsteňov. Kompletné
vydanie s ilustráciami Alana Leeho

Knižničný fond - 1

sada

1

Sada odporúčaných 52 titulov Pracovných zošitov pre
ZŠ v počte 238 ks, celkové množstvo a počet titulov
podľa vlastného výberu do výšky oprávnených
nákladov.
PhDr. Jana Višnovská, a kol.: BIOLÓGIA PRE 5.
ROČNÍK ZŠ
Mgr. Katarína Grellnethová, a kol.: BIOLÓGIA PRE
6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S
OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM
Mgr. Katarína Kubinová, Mgr. Ivana Kuncová:
BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK
GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

xxxxxxxxxxxxxx

Mgr. Eva Ihringová,PhDr. Jana Višňovská:
BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK
GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

áno

áno
áno

áno

Ing. Rastislav Geschwandtner: PRACOVNÉ
áno
VYUČOVANIE PRE 3. ROČNÍK ZŠ
Ing. Rastislav Geschwandtner, Mgr. Kristína Kissová: áno
PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 4. ROČNÍK ZŠ
Vydavateľstvo Taktik: Môj čitateľský denník,
Pravopisné finty,
Vydavateľstvo Taktik: Interaktívna Hravá geografia
5.-9. roč.;
Interaktívna Hravá Biológia 5.-9.roč.; Interakt. Hravá
Fyzika 5.-9.roč.
Interaktívna Hravá chémia 5.-9.roč.; Interakt. Hravá
slovenčina 5.-9.roč.
Vydavateľstvo DIDACTIVE: Žabčo Kamčo (karetné
kvarteto), Kniha deti a
sociálne dovednosti + obrázkové karty
Josef Novák: Čitateľské tabuľky
Abbruzzese Saviero: Prečo sa so mnou nerozprávaš?

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Campbell P. James: 52 jednoduchých spôsobov, ako áno
sa rozprávať s deťmi o viere
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Gavini Anne: Ako zvládnuť hádky medzi
súrodencami
Melina Livio: Kultúra rodiny – reč lásky
Alfonso Aguiló: Výchova charakteru
Tatiana Piovarčiová: Etická výchova pre 5. Ročník
ZŠ + Metodická príručka
Tatiana Piovarčiová a kolektív: Etická výchova pre 6.
Ročník ZŠ
Darina Gogolová: Etická výchova pre 6. Ročník ZŠ –
Metodická príručka
Didaktika matematiky I. část – J. Polák, 2013,
FRAUS
Didaktika matematiky II. část – J. Polák, 2016,
FRAUS
Didaktika matematiky III. část – J. Polák, 2016,
FRAUS
Pavel Kopřiva, Jana Novačková: Respektovat a být
respektován
Candace B. Pert: Molekuly emocí
John Medina: Pravidla mozku dítěte
Adele Faber a Elaine Mazlish: Ako hovoriť s deťmi,
aby sa lepšie učili
Adele Faber a Elaine Mazlish: Ako hovoriť, aby nás
deti počúvali
Franklin Covey: 7 návykov skutočne efektívnych ľudí

áno

Kathy Paterson: Motivační tříminutovky
E. Petlák: Všeobecná didaktika –2016, IRIS
I. Turek: Dikaktika - Wolters Kluwer2014
R. Čapek: Moderní didaktika, 2015, Grada
R. Čapek: Líny učitel , 2018, Raabe
100 kreativních metod a her na semináře - Zamyat M.
Klein, 2012, Grada
Cílená zpětná vazba - Eva Reitmayerová Věra
Broumová, 2015, Portál
Monica Price a Kevin Walsh: Horniny a mineraly

áno
áno
áno
áno
áno
áno

Marshall B. Rosenberg: Nenásilná komunikace
Lívia Kvašná: Hyperaktívne a nepozorné dieťa v
škole
Katarína Hollá: Kyberšikana
PaedDr. Zuzana Duchoňová a kol.: PRÍRODOVEDA
PRE 3. ROČNÍK ZŠ; PRÍRODOVEDA PRE 4.
ROČNÍK ZŠ
PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD., Mgr. Pavol
Kelecsényi: TESTOVANIE 5 - MATEMATIKA
PRE 5. ROČNÍK ZŠ
PhDr. Katarína Hincová, PhD. a kol.: TESTOVANIE
5 - SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE 5.
ROČNÍK
PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.,Mgr. Pavol
Kelecsényi: TESTOVANIE 9 - MATEMATIKA
PRE 8. ROČNÍK; TESTOVANIE 9 MATEMATIKA PRE 9. ROČNÍK

áno
áno

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno

áno
áno

áno

áno

áno

PhDr. Katarína Hincová PhD., a kol.: TESTOVANIE áno
9 – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE 8.
ROČNÍK; TESTOVANIE 9 - SLOVENSKÝ JAZYK
A LITERATÚRA PRE 9. ROČNÍK
Mgr. Jana Králiková a kol.: TESTY Z
MATEMATIKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA
OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ
Mgr. Monika Áčová a kol.: TESTY ZO
SLOVENSKÉHO JAZYKA NA PRIJÍMACIE
SKÚŠKY NA OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ
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Eva Dienerová: Nácvičné diktáty zo slovenského
jazyka pre 4. ročník základných škôl

áno

Anna Rýzková, a kol.: Precvičme si pravopis - 7.
ročník základných škôl
Eva Dienerová: Pravopisné cvičenia
Anna Rýzková, a kol.: Precvičme si pravopis - 6.
ročník základných škôl
Eva Dienerová: Nácvičné diktáty zo slovenského
jazyka pre 1. ročník základných škôl

áno
áno
áno
áno

Kolektív autorov: Prírodoveda pre 3. ročník základnej áno
školy - Pracovný zošit
Eva Dienerová: Nácvičné diktáty zo slovenského
áno
jazyka pre 4. ročník základných škôl ; Nácvičné
diktáty zo slovenského jazyka pre 3. ročník
základných škôl ; Pravopisné cvičenia pre 1. ročník
ZŠ
Jarmila Krajčovičová: Pravopisné cvičenia k učebnici áno
slovenského jazyka pre 9. ročník ZŠ
Ľudovít Hrdina, F a kol.: Matematika v príkladoch
áno
Eva Dienerová: Pravopisné cvičenia k učebnici
slovenského jazyka pre 5. ročník základných škôl ;
Počítajme hravo 2
Tatiana Kelemenová: Budem vedieť slovenčinu - 6.
ročník základných škôl
Klára Kausitz: Nácvičné diktáty zo slovenského
jazyka pre 5. ročník základných škôl ; Nácvičné
diktáty zo slovenského jazyka pre 7. ročník
základných škôl
Eva Dienerová: Pravopisné cvičenia k učebnici
slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl

áno

Jarmila Krajčovičová: Nácvičné diktáty zo
slovenského jazyka pre 6. ročník základných škôl

áno

Eva Dienerová: Pravopisné cvičenia k učebnici
slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl

áno

Strana 10 z 10

áno
áno

áno

konečná ponuková
cena v € bez DPH

ETHICS / Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza

Všetky ponuky Knihy a digitálne knižné
produkty - časť 4
Na tejto stránke je zobrazený stav e-aukcie pre najnižšiu cenu. Pomocou príkazu "Ukáž trend" sa zobrazí graficky vývoj
ponúknutých cien jednotlivých uchádzačov v čase. V prípade otvoreného typu e-aukcie sú priebežne prístupné linky na
zobrazenie detailov ponúk. Detaily sa aktualizujú priebežne. V prípade obalkového typu e-aukcie sa detaily aktualizujú vždy
až po ukončení príslušnej etapy.

Kliknutím na meno uchádzača sa zobrazia detaily jeho poslednej ponuky. Kliknutím na posledne ponúknutú cenu sa zobrazia
detaily o jednotlivých ponúknutých cenách uchádzača v časovej postupnosti.

Stav e-aukcie
Stav

Ukončená

Správy
TYP

ČAS

TEXT SPRÁVY

Žiadna komunikácia

Ponuky
CELKOVÁ CENA ZA VŠETKY
POLOŽKY ČASTI 4
ID

NÁZOV

UCHÁDZAČA ORGANIZÁCIE

ROZHODNUTIE

POSLEDNÁ/KONEČNÁ

V € BEZ DPH

PONUKA

1,0000 €
JEDNOTKOVÁ
CENA

CENA

1

MIVASOFT, spol. s r.o.

Úspešný

10 400,0000 EUR

10 400,0000

10 400,0000 EUR

2

eTechnology s.r.o.

Neúspešný

10 850,0000 EUR

10 850,0000

10 850,0000 EUR

3

Tecton, a.s.

Neúspešný

11 250,0000 EUR

11 250,0000

11 250,0000 EUR

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina
výzva č. IROP-P02-SC222-2016-13

Príloha č. 3 – Harmonogram dodávky a fakturácie
Termín dodávky sa stanovuje dohodou zmluvných strán do 180 kalendárnych dní po účinnosti zmluvy.
Presné poradie a rozsah dodávok bude upresnený podľa potrieb kupujúceho na základe dohody
zmluvných strán počas realizácie zmluvy
V prípade, že predávajúci nemôže svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky, plniť následkom
okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho zmluvné strany sa dohodnú na primeranom predĺžení
termínu dodania tovarov.
V Šali, dňa: 5.12.2018

V Žiline dňa: 7.5.2019

Predávajúci :
Ing. Miroslav Vančo, konateľ spoločnosti

Kupujúci :
Mons. ThLic. Marek Hriadel – generálny vikár

.......................................................

........................................................

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

