Kúpna zmluva č. Z201832666_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Domov pri kríži
Pri kríži 26, 84102 Bratislava, Slovenská republika
00641405
2020919285
000000000000000
SK1075000000000025839793
+421264534856

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ing. Peter Gerši - GC Tech.

Sídlo:

Jilemnického 6, 91101 Trenčín, Slovenská republika

IČO:

36880574

DIČ:

1020118979

IČ DPH:

SK1020118979

Číslo účtu:
Telefón:

032 64 000 24

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kancelárske potreby

Kľúčové slová:

kancelársky papier, zakladač, laminátor, odkladacie mapy, pohár plastový, tácky papierové,
folie na laminovanie

CPV:

30192000-1 - Kancelárske potreby; 30197642-8 - Papier na fotokopírovanie a xerografický
papier; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 22820000-4 - Formuláre

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Kancelárske potreby

Funkcia
kancelárske potreby
Technické vlastnosti

Jednotka

1. odkladacia mapa 3 chlopňová, materiál prešpán
(možné farby: modrá, žltá, červená, zelená - môže byť aj
len jedna farba)

ks

200

2. pohár plastový, 200 ml, na teplé nápoje, biely/hnedý,
bez potlače, NIE polystyrén

ks

2000

5. tácky papierové, 13x20 cm, bal.=100 ks

bal.

10

6. misky polievkové plastové, obj. 500 ml, bal.=15 ks

bal.

10

7. lyžica polievková plastová, biela, bal.=100 ks

bal.

2

8. zakladač pákový, 5-7 cm, celoplastový, s kovovými
hranami, chrbtový úchyt a uzatvárací mechanizmus
(Rado zámky) pre jednoduchšiu manipuláciu; s
vymeniteľným kartónovým štítkom. Možné farby:
červená, modrá, žltá, zelená (môže byť všetko v jednej
farbe)

ks

50
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Minimum

Maximum

Presne

9. záznamová kniha A4 linajková, tvrdé dosky, min. 96
listov

ks

20

10. záznamová kniha A5 linajková, tvrdé dosky, min. 96
lisstov

ks

20

11. žiadanka na prepravu osôb/tovaru, vzor: Ševt 30 601
9

blok

5

12. záznam o prevádzke vozidla, 1/100 listov

ks

5

13. priepustka, 1/100 listov

ks

10

14. dovolenka, 1/100 listov

ks

10

15. výdajka-prevodka A5, 1/100 listov

ks

10

16. pokladničná kniha priepisová

ks

5

17. výplatné vrecká, 1/20

bal.

10

18. obálky C5, samolepiace

ks

1000

19. obálky DL, samoplepiace

ks

1000

20. obálky C6, samolepiace

ks

1000

21. obálky B6 doručenková samoprepisovacia, do
vlastných rúk, opakované doručenie

ks

100

22. kancelársky papier A4, biely, CIE 146, opacita 91%,
hrúbka min. 103 mic., nerecyklovaný, pre tlač,
kopírovanie, bal. = 500 listov

bal.

100

23. euroobal B4 s chlopňou, dierovanie na zakladanie do
šanónu

ks

50

24. obálka PVC A4 so zapínaním na vkladanie do
šanónov

ks

50

25. obálka PVC A5 so zapínaním (bez vkladania do
šanónov)

ks

50

26. zošit malý, mäkká väzba, formát A6, linajkový
(slovníček)

ks

50

27. páska Brother - do označovača, samolepiaca,
TZe-631, 12 mm, žltá/čierna

ks

10

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy a vykládky na miesto plnenia - vrátnica
dodací list bude obsahovať tovar označený a zoradený podľa poradovného čísla tak, ako je to v zmluvnom formulári (pre
jednoduchšie preberanie tovaru)
Tovar bude dodaný naraz kompletne v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 14:00 hod.
Faktúra bude obsahovať okrem povinných údajov aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu každej položky bez DPH, s DPH, sadzbu
DPH, celkovú cenu každej položky, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH.
Ak dodávateľ využije možnosť nahradiť ekvivalentným výrobkom tovar uvedený s odkazom na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, zaväzuje sa že ekvivalentný výrobok bude mať rovnaké alebo lepšie
kvalitatívne vlastnosti ako výrobok uvedený objednávateľom.
Nedodržanie rovnakých alebo vyšších parametrov pri ekvivalentnom plnení bude považované za porušenie zmluvy a dôvodom
na odstúpenie od zmluvy.
Všetok dodaný tovar bude nový a bude zodpovedať normám STN.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto špecifikácii. V prípade dodania nevhodného
tovaru po jeho prekontrolovaní bude mať objednávateľ možnosť tovar vrátiť dodávateľovi alebo vymeniť za požadovaný tovar
na náklady dodávateľa.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh plnenia do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Názov

Upresnenie
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2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava IV

Obec:

Bratislava - mestská časť Dúbravka

Ulica:

Pri kríži 26

Čas / lehota plnenia zmluvy:
15.08.2018 07:00:00 - 16.08.2018 13:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

položiek

Požadované množstvo:

27,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 606,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 728,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 07.08.2018 10:54:02
Objednávateľ:
Domov pri kríži
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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