
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201510671_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Mesto Senec

Mierové námestie 8, 90301 Senec, Slovenská republika

00305065

2020662237

0220205116

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

0904630850

KIZZE D&S s. r. o.

Kukučinová 4443/28, 92601 Sereď, Slovenská republika

46079777

2023219077

SK2023219077

SK1383300000002900550701

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Drobné kancelárske potreby,Názov:

kancelárske potreby, fixy, popisovače, rozdeľovače, kalkulačka, zošívačka, dierovačka ,

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

30190000-7 - Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby; 30197000-6 - Drobné
kancelárske vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 30192121-5 -
Guľôčkové perá; 39241200-5 - Nožnice; 30192800-9 - Samolepiace etikety

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 pre zabezpečenie administratívy•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

20bal.1. Malé spinky kovové 32 mm (50ks v bal. )

3bal.2. Euroobal s chlopňou A4, matný povrch, ohybateľné uško zabráňuje
vypadávaniu dokumentov (10ks v bal.)

4ks3. Centropen 0,3 liner 2611 čierny

4ks4. Centropen 0,3 liner 2611 zelený

4ks5. Centropen 0,3 liner 2611 červený

300ks6. Spisový obal A3

80ks7. Register papierový - tretinkový farebný 23 x 10,4 cm
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5ks8. Dierovačka 12x7 cm, kapacita dierovania 8 listov, plast

5ks9. Zošívačka na klasické náboje 24/6, kapacita šitia 20 listov papiera

13ks10. Korekčný lak kores aqua 20 ml

10ks11. Archívna škatuľa Emba 350x240x300 mm, hnedá

10ks12. Kniha príchodov a odchodov IGAZ 061, A4 - 30 listov

1ks13. Kalkulačka Casio MS-100MS, 10 miestný display, základné funkcie,
obchodníce funkcie

5ks14. Guma na gumovanie 300/60

5ks15. Rozšívačka, určená na vyťahovanie spiniek zo zošitých dokumentov

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

4x 20ks, v štyroch farebných prevedeniach7. Register papierový - tretinkový farebný 23 x 10,4 cm

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy a výkladky na miesto plnenia: Senec

Čas dodania : PO - PIA do 14:00 hod.

Objednávateľ požaduje umožniť prebranie tovaru po jednotlivých položkách priamo pri dodaní podľa dodacieho listu / faktúra, z
dôvodu zamedzenia prípadnej reklamácie.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

SenecOkres:

SenecObec:

Mierové námestie č. 8Ulica 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
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

17.6.2015 13:00:00

Jednotka: položky

Množstvo: 15,0000

IV. Zmluvná cena
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Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 58,33 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 70,00 EUR4.1

Dodávateľ:
KIZZE D&S s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Mesto Senec
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 8.6.2015 17:38:01

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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