
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201643736_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Zariadenie pre seniorov BOHUNKA

Hlavná Bohunice 1/70, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika

42404631

2120107660

SK79 56000000001951450001

+421908745206

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK59 7500 0000 0040 0191 2755

SK1020577811

1020577811

32627211

Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika

Tibor Varga TSV PAPIER

0917443163

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Drobný kancelársky tovar

drobný kancelársky tovar, kancelárske potreby,Kľúčové slová:

30192000-1 - Kancelárske potreby; 60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy; 60000000-8 -
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Drobný kancelársky tovar•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

5kslepiaca tyčinka 20g

25ksLepidlo disperzné Lupro 125 g

4balenieEuroobal A5 transparentný, na výšku - matný, 50 mic,

2balenieEuroobal A5 transparentný, na výšku - lesklý, 50 mic, rozšírená kapacita

10ksSpinky do zošívačky 24/6 (1 ks = krabička 1000 ks)

10ksLepiace trhacie bločky farebné 76x76 mm

5ksUniverzálne nožnice s plastovou rukoväťou, 17-18 cm

3ksUniverzálne nožnice s plastovou rukoväťou, 21 - 23 cm

50balenieKancelársky papier, 80 g, biely, balenie 500 listov
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5ksZakladač A4 pákový, červený,  5 cm

10ksZakladač A4 pákový červený ,  7,5 cm

5ksZakladač A4 pákový modrý , 7,5 cm

5ksZakladač A4 pákový biely, 7,5 cm

5ksZakladač A4 pákový zelený , 7,5 cm

5ksZakladač A4 pákový žltý, 7,5 cm

5ksZvýrazňovače - sada 4 farieb, zrezaný hrot šírky 2-5 mm

10ksKlasická guma na grafitové ceruzky (mäkšia)

5ksPravítko transparentné trojuhoľník 16 cm

5ksPravítko transparentné plastové, 30 cm

5ksSpisové spony 26 mm, 1 ks = balenie 100 ks

15ksKorekčný roller Donau s bočnou korekciou 5mm x 8m, alebo ekvivalent

40ksDosky spisové so šnúrkami A4, poťahované so štítkom na text na
vrchnej strane

10ksštvorfarebné pero

50ksGuľôčkové pero 505 N, modré  (foto)

20kspopisovač na textil -červeny

20kspopisovač na textil -čierny

5ksLepiaca páska 4,8cm x 66m transparentná

10ksLepiaca páska 1,9 cm x 33 m transparentná do dispenzora

20ksceruzka 2B - bez gumy

10ksceruzka pentelka 0,7 mm

5ksnáplne do pentelky 0,7 mm

10balCarioca Sada obojstranné dvojfarebné fixky 1-4 mm/6ks

10balFarbičky trojhranné /6ks

10balFarbičky voskové /12 ks

7balTemperové farby 12 ml/12

10ksstrúhadlo na farbičky so zásobníkom

5ksfarebný papier mix 100 hárkov , 80 gr.,pastelové farby

5ksfarebný papier mix 100 hárkov , 80 gr.,intenzívne farby

100ksvýkres A3 190g biely

100ksvýkres A4    200g biely

15ksštetec plochy č.12

15ksštetec plochy č.6

10kstrhací blok lepený A5, trhanie z kratšej strany, linajkový, 50 listový

2ksnástenka korková, 120x90 cm

5ksdovolenkové lístky

5kspriepustky

10ksprepisovací príjmový pokladničný doklad bez DPH

6kskniha evidencie návštev

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti
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Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Pokiaľ bude mať dodávateľ tovar na sklade,môže ho doručiť aj skorej, ako je uvedené v objednávke

UpresnenieNázov

okres TrnavaMiesto dodania

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

gulockove-pero-505-n.jpgGuľôčkové pero

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

TrnavskýKraj:

TrnavaOkres:

Jaslovské BohuniceObec:

Hlavná Bohunice 1/70Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

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.

3.4

12.12.2016 08:08:00 - 12.12.2016 14:10:00

Jednotka: 1

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 395,45 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 474,54 EUR4.3

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.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
Tibor Varga TSV PAPIER
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 02.12.2016 14:44:01

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/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

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

5.3

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

5.2
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