
Kúpna zmluva č. Z201646701_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychólgie
Sídlo: Cyprichova 42, 83105 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00681385
DIČ: 2020796415
IČ DPH:
Číslo účtu: SK84 8180 0000 0070 0006 5164
Telefón: 0908125538

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RNDr. Ján Šepeľák
Sídlo: Pri sýpke 1225/12, 07101 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 47789581
DIČ: 1048082629
IČ DPH: SK1048082629
Číslo účtu: SK8411000000002920914402
Telefón: 0903672588

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup diagnostických testov  vrátane balenia a dopravy na miesto určenia
Kľúčové slová: Nákup diagnostikých testov a diagnostických nástrojov "Rozvoj jazykových schopností 

podľa D.B. Elkonina– materiály pre odborníka a šlabikáre pre deti",  "MABC-2-Test motoriky
detí", "Test rodinného systému – FAST", "Scénotest"     vrátane balenia a dopravy na 
miesto určenia 

CPV: 33141625-7 - Diagnostické súpravy; 22100000-1 - Tlačené knihy, brožúry a letáky; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Rozvoj jazykových schopností podľa D.B. Elkonina – materiály pre odborníka a šlabikáre pre deti  
Ide o metodiku pre deti od predškolského veku, ktorá slúži na rozvoj predgramotnostných schopností podľa Elkonina, 
formou tréningu fonematického uvedomovania.  Je zameraná na posilnenie pripravenosti detí na čítanie, ale neučí ich
čítať a písať. Metodika rozvíja jazykové predpoklady osvojovania gramotnosti. Má obsahovať metodickú príručku a 
sadu pre odborníka  a šlabikáre pre deti, ako aj tabuľku so štyrmi okienkami a abecedou. 

•
 

MABC-2-Test motoriky detí 
Ide o test motoriky pre deti – formou štandardizovanej skúšky motoriky. Test je určený pre hodnotenie úrovne 
motoriky, a na identifikáciu stupňa a charakteru motorických problémov, resp. vývinové poruchy pohybovej 
koordinácie u detí  od 3 až 16 rokov. Tak aby zahrňoval dva diagnostické prístupy: kvantitatívne hodnotenie výkonu v 
pohybových úlohách vzhľadom k vekovým normám, a kvalitatívne hodnotenie spôsobu prevedenia pohybových úloh.

•
 

Test rodinného systému – FAST
Test je zameraný na meranie meranie rodinnej kohézie a hierarchie v rodine formou schematických figúriek (mužské 
a ženské) a podstavcov, na predloženom pláne. Test by mal vychádzať zo štrukturálnej teórie rodinných systémov. 
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•
 

Scénotest
Ide o projektívny test, zameraný na individuálnu prácu s deťmi, rozvíjajúcu vzťah, reč, komunikáciu, jazyk, 
sebavedomie a pod. Podnetová projektívna meóda, využiteľná v diagnostickej aj terapeutickej praxi. Ide o formu 
voľných alebo štruktúrovaných scén s využitím testového materiálu, ktorý je blízky deťom (figúrky, ľudské postavy, 
zvieratá, rôzne predmety a kocky.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Rozvoj jazykových schopností podľa D.B. Elkonina – 
materiály pre odborníka a šlabikáre pre deti 
 - komplet

ks 16

Šlabikár 1 ks 241

Šlabikár 2 ks 241

MABC-2-Test motoriky detí - komplet ks 5

Test rodinného systému – FAST
 - komplet ks 5

Scénotest
 - komplet ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Názov Upresnenie

lehota dodania 7 pracovných dní

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Rača
Ulica: Cyprichova 42

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.12.2016 10:45:00
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3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: komplet
Požadované množstvo: 31,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 24 230,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.12.2016 09:38:05

Objednávateľ:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychólgie
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RNDr. Ján Šepeľák
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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