
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201523548_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika

36126624

2021613275

SK5181800000007000504489

0326555864

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:

Púzdro A5

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

30192000-1 - 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

Propagačný materiál pre účastníkov konferecie spolufinancovanej zo zdrojov EÚ a ŠR vo forme nenávratného finančného
príspevku v termíne do 31.10.2015

•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

80ksPúzdro A5 so zipsom a klipom na prichytenie dokumentov

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Umelá koža,resp. nylón, veľkosť A5 , na zips,Púzdro A5

s miestom na vizitky, pero a klipom na poznámkový blok
(bez vnútornej krúžkovej väzby)

Púzdro A5

čierna matnáfarba púzdra

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4
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V. Záverečné ustanovenia

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať celý požadovaný predmet zmluvy v jednom termíne.

K doručeniu predmetu zákazky dodať aj Dodací list (prípadne uviesť na FA, že slúži ako Dodací list)

Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne vymeniť chybný, nekvalitný alebo chýbajúci predmet zákazky do 48 hodín od
nahlásenia chyby listom alebo emailom objednávateľovi.

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi

Zmluva nadobudne účinnosť až po schválení verejného obstarávania Riadiacim orgánom

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

vzor púzdra.pdfVzor púzdra

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

TrenčianskyKraj:

TrenčínOkres:

TrenčínObec:

K dolnej stanici 7282/20AUlica 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

30.10.2015 12:00:00

Jednotka: ks

Množstvo: 80,0000

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia
Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

3.5

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 516,67 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 620,00 EUR4.1
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Dodávateľ:
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 14.9.2015 13:22:01

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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