
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201631299_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Domov dôchodcov

Brezová 32, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

00691909

2020715565

SK2020715565

SK5956000000007524791001

+421917620200

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK1020118979

1020118979

36880574

Jilemnického 6, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Ing. Peter Gerši GCTECH

032 64 000 24

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Drobné kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, obaly,  ceruzky, gumy  a perá

Kancelárske potreby, papier,  spisové spony, ceruzky, gumy a perá,lepiace pásky, popisovače,
rýchloviazače, zošívačky

Kľúčové slová:

30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie; 30197630-1 - Papier na tlač alebo iné grafické účely;
30199230-1 - Obálky; 30192124-6 - Fixky; 30192130-1 - Ceruzky; 03420000-0 - Gumy; 30190000-7
- Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby; 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

Pre  zabezpečenie výkonu  administratívnych prác•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

40ks1. Ceruzka s gumou HB

50bal2. Euroobal A4 priesvitný, 80 mik.(100 ks v bal.)

150ks3. Rychloviazač A4 plastový farebný, predná s.priesvitná

20ks4. Guma na ceruzu

40ks5. Korekčný roller, 8m x 5mm

30ks6.Lepiaca páska 12x33 - transparentná
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30ks7. Lepiaca tyčinka na papier, 20 g

50ks8. Spinky do zošívačky, veľ.24/6, 1000 ks v bal.

5ks9.Kancelárska zošívačka na 20-40 listov

600hárok10.Etikety samolepiace biele, veľkosť A4

40ks11.Mechanická ceruzka Pentel(alebo ekvivalent)0,5 mm

7balík12.Farebný paier do tlač. color mix (500 ks v bal.), 80g/m2

20ks13.Liner Centropen alebo ekv. 0,3 mm, sada 4 farieb

150ks14.Obal L farebný, A4, 120 mik.

200ks15.Odkladacia mapa - 2 farby

5ks16.Lepiaca páska obojstranná

20ks17.Spony listové 78 mm

50ks18.Spony listové 33 mm

20ks19.Špalík-poznámkový blok kocka 10x10x5 biely

20ks20.Zvýrazňovač 6mm, 4 ks v balení

20ks21.Lepiaci blok 75x75 mm (kocka), mix 4 farieb, 4 x 80 listkov

100ks22.Rýchloviazač papierový A4 závesný

20ks23.Samolepiace označovače, mix 4 farieb

6ks24.Razítková farba modrá

20ks25.Lepiaca páska tranparentná, 24x33 mm

100ks26.CD na archiváciu dát

4ks27.Kalkulačka 12 miestna, displey min.2x10 cm

100ks28.Spisové dosky so šnúrkami A4

30ks29.Zošit A4 linajkový, tvrdý obal,150 listový

10ks30.Náplň do karizbloku A4 - 2 dierky linajkovaná

10ks31.Náplň do karizbloku A5 - 4 dierky, linajkovaná

15ks32.Nožnice kovové 21 cm s pogumovanými rúčkami

50ks33.Zošit A4, linajkovanýč.464 (60 listov)

50ks34.Zošit A5 linajkovaný č.564 (60listov)

25ks35.Notes č.540 (40 listov)

20ks36. Etikety samolepiace kotúčik, biele, 22x12 mm

20ks37.Etikety samolepiace kotúčik, biele, 26x18 mm

10ks38. Korektor - rýchloschnúci lak 20 ml

80ks39.Centropen alebo ekv. na textil, šírka stopy 1,8mm

50ks40.Centropen liner alebo ekv. 0,3 červená a zelená

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Predná strana priesvitná, farby -červená, žltá, modrá, biela3. Rýchloviazač A4 plastový farebný

100 modrá, 100 zelená15.Odkladacia mapa-2 farby

farba modrá -40 ks, farba čierna - 40 ks39. Centropen na textil, šírka stopy 1,8 mm

25 ks zelená, 25 ks červená farba40.Centropen liner alebo ekv. 0,3 červená a zelená

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4
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Názov

Cena  predmetu zákazky zahŕňa dopravu na miesto plnenia, do sídla objednávateľa, ktoré je možné  na základe oznámenia bližšie
upresniť, vždy najneskôr 3 dni pred dodaním

Faktúra za dodaný predmet zákazky musí obsahovať jednotkovú cenu každej položky bez DPH, sadzbu DPH a cenu s DPH danej
položky, celkovú cenu za položku a celkovú cenu za celý predmet zákazky.dodanie

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

KošickýKraj:

Spišská Nová VesOkres:

Spišská Nová VesObec:

Brezová 32Ulica 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

21.10.2016 8:16:00 - 31.10.2016 8:19:00

Jednotka: celok

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 595,52 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 714,62 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:
Ing. Peter Gerši GCTECH
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Domov dôchodcov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 14.10.2016 8:58:04

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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