
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201513339_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Mestská časť Bratislava - Devín

Kremeľská 39, 84110 Bratislava, Slovenská republika

00603422

2020919142

SK5409000000005028001112

0911 269 013

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

+4212850111184

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.

Plynárenská 6, 82109 Bratislava, Slovenská republika

31331131

2020295860

SK2020295860

SK5811110000001025996005

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Kancelárske potrebyNázov:

kancelársky papier, lepiaca páska, euroobaly, náplne do zošívačky, zakladače, perá, zvýrazňovače

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

30190000-7 - Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby; 30192000-1 - Kancelárske
potreby; 30193000-8 - Organizéry a príslušenstvo; 30195000-2 - Tabule; 30197000-6 - Drobné
kancelárske vybavenie; 30199000-0 - Papiernický tovar a iné položky; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

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

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Kancelárske potreby na zabezpečenie administratívnych prác•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

2balenie1.lepiaca tyčinka vhodná na papier a kartón, 40 g

4balenie2. Euroobaly  A4, transparentný

1ks3. Odpadkový kôš, kovový, čierny, priemer 29 cm

1ks4. Korková tabuľa, drevený rám 90 x 60 cm

5balenie5.Náplne do zošívačky 23/10

10balenie6.Náplne do zošívačky No.10

10balenie7.Náplne do zošívačky 24/6
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20ks8. Pákový zakladač pre formát A4, celoplastové potiahnutie, šírka chrbta
80 mm

10ks9. Pákový zakladač pre formát A4, celoplastové potiahnutie, šírka chrbta
50 mm

10ks10. krištalicky číra lep. páska, rozmery 19 mm x 7,5 m

1ks11.Odkladač kovový 4- dielny, čierny

10ks12.Závesná doska pre formát A4 ekokartón 240 g/m2, štítok na popis

1balenie13. Rozdeľovací pásik, rozmery 105 x 240 mm, mix farieb

10balenie14. Pásky do rýchloviazačov, mix farieb

10ks15. Centropen značkovač, alkoh. báza, svetlostály, šírka stopy 1,5 mm,
čierny

5balenie16. Značkovač, mix farieb, klin. hrot stpa 2-5 mm

5ks17. Permanent MAXI, alkohol. báza, valc. hrot, šírka stopy 2-4mm

40balenie18. Kancel. papier A4 80g/m2 pre laser. a atramentové tlačiarne

10balenie19. 18. Kancel. papier A3 80g/m2 pre laser. a atramentové tlačiarne

10ks20. gélový roller, šírka stopy 0,32 mm, modrá farba

3balenie21. Baterky AAA

100ks22. Kartónové dosky so šnúrkou, strojová lepenka 900 g/m2, mix farieb

1balenie23. špendlíky do korkovej nástenky,mix farieb

3balenie24.Permanentný značkovač, alkohol.báza, šírka stopy 2,5mm, mix
farieb

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Cena obsahuje všetky náklady za tovar a dopravu až do miesta plnenia.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

BratislavaOkres:

BratislavaObec:

Kremeľská 39Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1
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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
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

27.7.2015 12:39:00 - 29.7.2015 12:39:00

Jednotka: sada

Množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 266,67 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 320,00 EUR4.1

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Devín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 16.7.2015 10:28:01

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
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

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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