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Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
číslo: 2017 MPC EGO 465

uzatvorená podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. Poskytovateľ
názov:
sídlo:
v zastúpení:
projekt:

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
Mgr. Kamila Jandzíková, PhD., generálna riaditeľka
Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka
na stredných školách (EnglishGo)

IČO: 00164348
DIČ: 020798714
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK2l 81800000007000063679
(ďalej len "Poskytovatel''' alebo "MPC")
a

2. Prijímateľ:
názov: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
sídlo: Krásno nad Kysucou č.1642, 2302 Krásno nad Kysucou
IČO: 00891835 ••.
štatutárny zástupca: PaedDr. Ján Palko
(d'alej len .Príjímatel" alebo "Škola").

l.
Definície a výklad pojmov

1. Poskytovateľ je rozpočtová organizácia zriadená na základe § 21 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č. 59612003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

2. Škola pre účely tejto zmluvy sa rozumie stredná škola, ktorá je zaradená do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a prevádzané
didaktické prostriedky budú využívané na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti Školy.

3. Didaktickými prostriedkami na účel tejto zmluvy sa rozumejú Didaktické prostriedky na
výučbu anglického jazyka pre stredné školy, ktoré sú obstarané v rámci verejnej súťaže
"Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka".

4. Vzdelávaním sa pre účely tejto zmluvy rozumie vzdelávanie zamestnancov stredných škôl
vyučujúcich anglický jazyk.

5. Dodávateľom sa rozumie víťaz súťaže verejného obstarávania na "Didaktické prostriedky
na výučbu anglického jazyka" pre časť 2.

6. Projekt je projekt Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na stredný-ch
';l

školách, komunikovaný pod názvom EnglishGo, realizovaný Metodicko-pedagogickým
centrom.

7. Digitálnym vzdelávacím obsahom sa rozumie umožnenie využívania digitálneho
vzdelávacieho obsahu, ktorý je súčasťou "Didaktických prostriedkov na výučbu
anglického jazyka" a ktorý je sprístupnený na vzdelávacom portáli MŠVVaŠ SR.


