Kúpna zmluva č. Z20153117_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Social. Trans, n.o.

Sídlo:

Jarná 23, 05361 Spišské Vlachy, Slovenská republika

IČO:

35581654

DIČ:

2022224732

IČ DPH:
Tel:
1.2

0903608245

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Tibor Varga TSV PAPIER

Sídlo:

Adyho 14, 98401 Lučenec, Slovenská republika

IČO:

32627211

DIČ:

1020577811

IČ DPH:

SK1020577811

Tel:

0917443163

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kancelárske potreby a papiernictvo

Kľúčové slová:
CPV:

papier, lepidlá, perá, zakladače, tlačivá, etikety, obaly, obchodné knihy
30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie; 30192000-1 - Kancelárske potreby; 30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby; 30199000-0 - Papiernický tovar a iné položky;
30192121-5 - Guľôčkové perá; 30192800-9 - Samolepiace etikety; 30197220-4 - Spony na papier;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba
2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

napichovacie špendlíky s plastovými farebnými hlavičkami

200ks/bal.

2

špagát jutový 200gr/200m

ks

2

univerzálna lepiaca tyčinka 20gr

ks

10

univerzálne tekuté lepidlo 100 gr

ks

5

rýchloviazač závesný A4 mix farieb

50ks/bal.

4

odkladacia mapa A4 s tromi chlopňami

50ks/bal.

4

spisová doska A4 z kvalitnej hladkej lepenky 1,2mm, rozmer
315x230mm

25ks/bal.

2
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Minimum

Maximum

Presne

rýchloviazač polypropylénový s priehľadnou prednou stranou A4 mix
10ks/bal.
farieb
pero s gélovou modrou náplňou a hrotom v kovovej objímke a
ks
plastovým priesvitným povrchom, pogumovaná ergonomická spodná
časť
strúhadlo na dve batérie AA s plastovým telom a priehľadnou časťou na ks
odrezky

20

guma s mäkkou časťou a tvrdou časťou na atrament 55x18x6

ks

10

priehľadný euroobal z polypropylénu, otvor zhora, eurodierovanie,
povrch matný A4

100ks/bal.

10

zakladač pákový A4 z kartónu, šírka chrbta 7,5cm

ks

60

zakladač pákový A4 celoplastový šírka chrbta 7,5cm, farba zelená

ks

20

zakladač pákový A4 celoplastový šírka chrbta 7,5cm, farba žltá

ks

20

obchodná kniha A5 linajkovaná 100listová

ks

20

obchodná kniha A4 linajkovaná 100listová

ks

20

žiadanka na prepravu blok A6 100 listová

ks

10

lepiaca páska priesvitná 2cmx33m

ks

20

blok dovolenka

ks

8

blok výdajka-prevodka neprepisovateľná A5

ks

10

výdavkový pokladničný doklad A6

ks

10

pravítko rovné 30cm

ks

3

pozinkované spinky do zošívačiek

1000ks/bal.

4

náplň do karisbloku A4 linajková

100 listov/bal.

2

samolepiace etikety 38,1x21,2 mm, počet etikiet 5x13/6500

krab.

5

20

1

magnety 20mm okrúhle s plastovým krytom- farba biela, červená, čierna 10ks/bal.

5

blok kocka lepená 85x85x40 mm biela

12ks/bal.

2

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
Predmet plnenia bude dodaný na základe objednávky v celom objeme a v termíne určenom objednávateľom.
Úhrada plnenia bude uskutočnená po kompletnom dodaní objednaného tovaru na základe doručenej faktúry s
uvedením jednotkových cien s DPH a celkovej ceny s DPH.
Názov

2.5
Popis

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Spišská Nová Ves

Obec:

Spišské Vlachy

Ulica a číslo:

Jarná 23

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
20.4.2015 12:34:00 - 30.4.2015 12:34:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

,,sada

Množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 233,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 279,60 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 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, 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 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
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V Bratislave, dňa 10.4.2015 13:18:01
Objednávateľ:
Social. Trans, n.o.
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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