
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201521493_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:

0917218532

Jozef Forgáč-olympia

Vŕbová 1427/3, 08221 Veľký Šariš, Slovenská republika

35275171

1020747948

SK1020747948

SK7709000000000505113895

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Reklamné tričká s logomNázov:

tričko, dámske tričko, unisex tričko, tričko s logom, tričko s potlačou, polyester tričko

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

22462000-6 - Propagačný materiál; 39294100-0 - Informačné a propagačné výrobky; 79342200-5 -
Propagačné služby; 18331000-8 - Tričká s krátkym rukávom; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

13. Reklamné službyKategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Reklamné tričká s logom do súťaží•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

50ks1. Tričko dámske Fantasy s logom al. iný ekvivalent, veľkosť M

50ks2. Tričko dámske Fantasy s logom al. iný ekvivalent, veľkosť L

50ks3. Tričko unisex Fantasy s logom al. iný ekvivalent, veľkosť L

50ks4. Tričko unisex Fantasy s logom al. iný ekvivalent, veľkosť XL

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

50 ks1. Tričko dámske Fantasy s logom al. iný ekvivalent, veľkosť M

150g/m2gramáž
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100% polyester, Interlock piquemateriál

neon yellowfarba

Mveľkosť

zúžený, zvýrazňuje dámsku siluetustrih

z povrchového materiálulem priekrčníka

je začistená páskouvnútorná časť zadného priekrčníka

spevnený ramenný ševšev

2 logápotlač

1.logo pravý rukáv, 2.logo ľavý rukávumiestnenie potlače

farebná, max. 3 farby na logofarebnosť potlače

max. 5x5cmrozmer potlače na logo

dodámelogá (grafiku)

50 ks1. Tričko dámske Fantasy s logom al. iný ekvivalent, veľkosť L

150g/m2gramáž

100% polyester, Interlock piquemateriál

neon yellowfarba

Lveľkosť

zúžený, zvýrazňuje dámsku siluetustrih

z povrchového materiálulem priekrčníka

je začistená páskouvnútorná časť zadného priekrčníka

spevnený ramenný ševšev

2 logápotlač

1.logo pravý rukáv, 2.logo ľavý rukávumiestnenie potlače

farebná, max. 3 farby na logofarebnosť potlače

max. 5x5cmrozmer potlače na logo

dodámelogá (grafiku)

50 ks3. Tričko unisex Fantasy s logom al. iný ekvivalent, veľkosť L

150g/m2gramáž

100% polyestermateriál

kráľovská modráfarba

Lveľkosť

s bočnými švamistrih

asymetricky členenýpriekrčník

2 logápotlač

1.logo pravý rukáv, 2.logo ľavý rukávumiestnenie potlače

farebná, max. 3 farby na logofarebnosť potlače

max. 5x5cmrozmer potlače na logo

dodámelogá (grafiku)

50 ks4. Tričko unisex Fantasy s logom al. iný ekvivalent, veľkosť XL

150g/m2gramáž

100% polyestermateriál

kráľovská modráfarba
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XLveľkosť

s bočnými švamistrih

asymetricky členenýpriekrčník

2 logápotlač

1.logo pravý rukáv, 2.logo ľavý rukávumiestnenie potlače

farebná, max. 3 farby na logofarebnosť potlače

max. 5x5cmrozmer potlače na logo

dodámelogá (grafiku)

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia (dodanie 30. september 2015)

Uviesť celkovú (konečnú) cenu v Eur za celý predmet zákazky (uviesť sadzbu bez DPH/s DPH)

Požaduje sa predložiť podrobný cenový rozpis na všetky požadované položky s rozpisom sadzby DPH

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

V prípade reklamácie, náklady súvisiace s odoslaním tovaru k dodávateľovi, znáša dodávateľ

Dodať nové nepoužívané tričká s kvalitnou potlačou (odp. transfer)

Objednávateľ dodá grafické návrhy potlače

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

TrenčianskyKraj:

TrenčínOkres:

TrenčínObec:

Úrad TSK, 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

30.9.2015 10:00:00

Jednotka: ks

Množstvo: 200,0000
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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: 736,67 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 884,00 EUR4.1

Dodávateľ:
Jozef Forgáč-olympia
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 28.8.2015 10:56:00

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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