
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201616729_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

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:

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:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

kancelárske potreby pre zabezpečenie administratívy

Názov: Drobné kancelárske potreby

Kľúčové slová:

II. Predmet zmluvy

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

10ks 1. Lepiaca tyčinka Pritt 20g

5ks2. Zvýrazňovač s oválnym telom s ergonomickým úchytom, šírka stopy
1-5mm , žltý

5ks3. Zvýrazňovač s oválnym telom s ergonomickým úchytom, šírka stopy
1-5mm , oranžový

5ks4. Zvýrazňovač s oválnym telom s ergonomickým úchytom, šírka stopy
1-5mm , zelený

5ks5. Zvýrazňovač s oválnym telom s ergonomickým úchytom, šírka stopy
1-5mm , ružový

2bal.6. Plastový pohár biely 200 ml. (100 ks v bal.)
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1bal.7. Tuha do gumovacieho pera Pilot Frixion 0,7 modrá  (3ks v bal.)

200ks8. Papier A4 / 160g IQ Color intenzívne

200ks9. Ozdobný papier A4 / 230g

20bal.10. Euroobal prospektový, priehľadný  A4 (100ks, bal.) bal.

30ks11. Pero guľôčkové, protišmykový systém, náplň modrá

10ks12. Zošit A4, linajkový, (40 strán)

3ks13. Odpadkový kôš chemoplast, dierovaný 1l

1ks14. Korková nástenka hnedá v drevenom ráme 60 x 90 cm

1bal.15. Zakladacie obaly L/U, transparentný A4, (100ks v bal. )

3ks16. Kalkulačka , 10 miestný display, základné funkcie, obchodníce
funkcie

5bal.17. Spisové dosky so šnúrkou A4,  (25ks v bal.)

3bal.18. Pripínačky farebné (120 ks v bal.)

3bal.19. Klipy Binder na dokumenty, mix.farieb, 25 mm (12 ks v bal.)

3bal.20. Klipy Binder na dokumenty, mix.farieb, 19 mm (12 ks v bal.)

1bal.21. Obálky biele 125x176 mm, B6 doporučene, s odtrhávacou páskou
(1000 ks v bal. )

2ks22. Mikroceruza s tuhou 0,5 mm

2ks23. Centropen Liner 4611 čierny

3ks24. Centropen Liner 4611 červený

3ks25. Centropen Permanent 2846 modrý

3ks26. Centropen Permanent 2846 čierny

30bal.27. Náboje do zošívačky Rapid Standard 24/6, kovové (1000 ks v bal.)

5bal.28. Rýchloviazač PVC na euroobaly, A4 (10 ks v bal.)

50ks29. Rozdeľovač plastový šedý  1- 31 (register A4)

8ks30. Guľôčkové pero, červené, modré Q-Connect Lamda, alebo
ekvivalent

15bal.31. Náboje do zošívačky Rapid Standard 26/6, kovové (1000 ks v bal.)

1bal.32. Tuha do gumovacieho pera Pilot Frixion 0,5 modrá  (3ks v bal.)

1ks33. Pilot Frixion gumovacie pero 0,5 modré

5ks34. Strúhadlo plastové dvojdierkové s krytom

4ks35. Stojan na časopisy, plastový A4

4ks36. Pravítko 30 cm

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

100 x žltá, 50 x sv.modrá, 50 x béžová8. Papier A4 / 160g IQ Color intenzívne

100 x slonová kosť, 100 x žltá9. Ozdobný papier A4 / 230g

150 min., vkladanie na hornej a z polovice na bočnej strane15. Zakladacie obaly L/U transparentný A4

mix farieb17. Spisové dosky so šnúrkou A4, (25ks v bal.)

plastová mikroceruza s kovovou špičkou, s gumou pod
stláčacím uzáverom.

22. Mikroceruza s tuhou 0,5 mm

mix farieb28. Rychloviazač PVC na euroobaly, A4 (10 ks v bal.)

4x modré , 4x červené30. Guľôčkové pero, červené, modré

mix farieb35. Stojan na časopisy, plastový A4
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Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy a vykládky 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

Plastový pohár 200ml.jpgPlastový pohár biely 200 ml.

odpadkový kôš chemoplast.jpgOdpadkový kôš

pripínačky.jpgPripínačky farebné (120 ks v bal.)

rýchloviazač na euroobaly.jpg Rýchloviazač PVC na euroobaly, A4 (10 ks v bal.)

pero guličkové.jpgPero guľôčkové, protišmykový systém, náplň modrá

pero.jpg Guľôčkové pero, červené, modré Q-Connect Lamda, alebo
ekvivalent

Stojan na časopisy plastový A4.jpgStojan na časopisy, plastový A4

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

SenecOkres:

SenecObec:

Mierové námestie 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
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

21.7.2016 11:00:00

Jednotka: položky

Požadované množstvo: 36,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 329,25 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2
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https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/082e5072-8ae1-4f12-ba7c-765025145b70
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/f76d6138-964a-42cf-9304-1483473a382a
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/49639539-8c24-44b1-81c3-829cc606262f
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/e5ecc21b-30fa-4aba-a933-3ef5694f2349
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/e6318e05-66f7-4c7e-bda0-0d96c89c90c4
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/b2a879f5-c033-40b0-980a-0cf5baf14107
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/70be1881-e1a4-4256-8d09-e0d84bb031c9


Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 395,10 EUR4.3

Dodávateľ:
Ing. Peter Gerši GCTECH
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 7.7.2016 12:38:00

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

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

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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