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Lektori zodpovedajú za teoretickú a praktickú prípravu pedagógov v rámci vzdelávania
pedagógov na získanie a rozvoj kompetencií.

Čl. III
Kúpna cena a jej splatnosť

1. Kúpna cena je stanovená na základe cenovej ponuky. V cene je zahrnutá DPH a je
vrátane cestovných a stravných nákladov.

a) LEKTOR Č. 1 - Inovatívne metódy a formy vzdelávania žiakov pre rozvoj
kl'účových kompetencií - 32 hodín - 824 €

b) LEKTOR Č. 2 - Využitie interaktívnych technológií a moderných pomôcok vo
vyučovacom procese - 48 hodín - 936 €

c) LEKTOR Č. 3 - Digitalizácia učebných dokumentov - 32 hodín - 838,40 €

2. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením
jeho záväzku. Kupujúci uhradí predávajúcemu cenu za školenie na bankový účet
predávajúceho, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ukončenia školenia.

3. Faktúra musí byť doručená v 4 origináloch a obsahovať tieto údaje:
označenie predmetu kúpy a číslo zmluvy,
názov, sídlo, IČO, DIČ, označenie reg. súdu a číslo vložky predávajúceho,
názov, sídlo, IČO, DIČ, označenie reg. súdu a číslo vložky kupujúceho,
bankové spojenie predávajúceho a kupujúceho,
fakturovanú čiastku,
splatnosť podl'a kúpnej zmluvy,
DPH,
podpis a pečiatku predávajúceho.

4. V prípade, ak kupujúci požiada predávajúceho o vykonanie prác nad rámec dohodnutý
v tejto zmluve, bude odmena medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnutá vo forme
písomného dodatku k tejto kúpnej zmluve, alebo samostatnou zmluvou. V prípade
obmedzenia rozsahu kúpy a tým aj prác predávajúceho, bude cena znížená adekvátne
skutočne vykonaným prácam.
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Miesto a čas dodania

1. Predávajúci je povinný vykonať školenie v sídle kupujúceho na svoje náklady.

2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na termíne školenia v období od 20.8.2012 do
25.9.2012

3. Miestom školenia: Základná škola, Nám. arm. generála L. Svobodu 16, Bardejov

Čl. V
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávanou službou kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
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