Kúpna zmluva č. Z201612861_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Centrum voľného času

Sídlo:

Kulíškova 6, 82108 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31780873

DIČ:

2020974472

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:
1.2

0944916833

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Tibor Varga TSV PAPIER

Sídlo:

Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika

IČO:

32627211

DIČ:

1020577811

IČ DPH:

SK1020577811

Číslo účtu:

SK59 7500 0000 0040 0191 2755

Tel:

0917443163

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

kancelárske potreby

Kľúčové slová:

kancelárske potreby, písacie potreby, tlačivá, korekčné potreby, papier,

CPV:

30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie; 30194500-0 - Písacie pomôcky; 22440000-6 - Šekové
tlačivá; 30192121-5 - Guľôčkové perá; 30192000-1 - Kancelárske potreby
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• kancelárske potreby

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

bloky samolepiace rozmery cca 50x40mm počet lístkov min.400 mix
farieb
euroobal A4, matný, eurodierovanie bal.100 ks

bal.

5

bal.

10

Kniha príchodov a odchodov, Dochádzka A4, 50 listov

ks

5

lepidlo tyčinkové 40g economy balenie

ks

30

pákový zakladač A4, kartónový,chrbát 5 cm, červený, economy

ks

2

pákový zakladač A4, kartónový,chrbát 5 cm, modrý, economy

ks

2

pákový zakladač A4, kartónový, chrbát 5 cm, čierny, economy

ks

2
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Minimum

Maximum

Presne

pákový zakladač A4, kartónový, chrbát 7,5 cm, červený, economy

ks

3

pákový zakladač A4, kartónový, chrbát 7,5 cm, modrý, economy

ks

3

pákový zakladač A4, kartónový, chrbát 7,5 cm, zelený, economy

ks

3

papier štandardný kancelársky biely A4 80g bal.500 hárkov economy

bal.

20

pero jednorázové plastové guľôčkové,náplň modrá, väčšie balenie cca
50 ks mix farieb
príjmový pokladničný doklad s DPH samoprepis A6 blok 100 listov,
nečíslovaný
výstražná tabuľa Pozor šmýka sa, Samostatne stojaca plastová tabuľa v
žltej farbe,rozmery 30 cm (šírka) x 63 cm (výška).
papier štandardný kancelársky biely A3 economy

bal.

1

ks

5

ks

1

bal.

3

lesklý papier A4, 200g/m2 250 ks v balení, papier pre fareb. laserové
tlačiarne a kopírovanie
papier intenzívnych farbách 80g A4 bal.500 ks farba červená

bal.

1

bal.

2

papier intenzívnych farbách 80g A4 bal.500 ks farba modrá

bal.

2

papier intenzívnych farbách 80g A4 bal.500 ks farba oranžová

bal.

2

rýchloviazač papierový, obyčajný, A4, 10 ks v balení

bal.

2

rýchloviazač plastový, obyčajný, A4, 10 ks v balení

bal.

2

záložky farebné (cca 12,5x43mm), priehľadná lepiaca časť,
prelepiteľné, znovunalepiteľné - page marker economy balenie
pero plastové guľôčkové s klikacím mechanizmom farba náplne modrá
50 ks mix farieb
výkresy formát A4, cca 180g/m2, cca 250 hárkov

ks

3

bal.

1

bal.

3

výkresy formát A3, cca 180g/m2, cca 250 hárkov

bal.

2

papier v intenzívnych farbách, mix farieb 80g, formát A4 5x50 ks
bal.250.hárkov

bal.

3

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke
plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
Dodávateľ je povinný informovať objednávateľa o konkrétnych dodaných typoch čistiacich a hygienických potrieb do 48 hodín od
zverejnenia zmluvy v CRZ.
Splatnosť faktúr 30 dní
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika
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3.2

Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava II

Obec:

Bratislava - mestská časť Ružinov

Ulica a číslo:

Kulíškova 6

Čas / lehota plnenia zmluvy:
8.6.2016 12:42:00 - 15.6.2016 12:42:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 1,0000
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 bez DPH: 196,23 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 235,48 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 18.4.2016, 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 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 30.5.2016 8:38:01
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Objednávateľ:
Centrum voľného času
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Tibor Varga TSV PAPIER
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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