
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201522402_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:

032 64 000 24

Ing. Peter Gerši GCTECH

Jilemnického 6, 91101 Trenčín, Slovenská republika

36880574

1020118979

SK1020118979

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Školské potrebyNázov:

pero, zvýrazňovač, pastelky, voskovky, magnetická tabuľa, vodové farby, výkresy, školské potreby

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 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

Školské potreby - ceny do vedomostnej súťaže•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

3
(1sada=15ks)

sada1. Sada (15ks) farebných pier s vrchnákom Stabilo point 88 al. iný
ekvivalent

9ks2. Pero roller Stabilo move be wild al. iný ekvivalent

9
(1sada=4ks)

sada3. Sada zvýrazňovačov (4ks) Stabilo boss original al. iný ekvivalent

9
(1sada=24ks)

sada4. Sada (24ks) eco pastelky trojhranné

9
(1sada=12ks)

sada5. Sada (12ks) voskovky triangular

3ks6. Magnetická tabuľa v drevenom ráme s fixou

3
(1sada=24ks)

sada7. Sada (24ks) farby vodové Pentel Arts WRFS-24 al. iný ekvivalent
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9
(1sada=20ks)

sada8. Sada (20ks) výkresov A4

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

3 sady1. Sada (15ks) farebných pier s vrchnákom Stabilo point 88 al. iný
ekvivalent:

jemný atramentový lineropis

šesťhranný dizajn s bielymi pruhmidizajn

na vodnej bázeatrament

0,4mmšírka stopy

15 fariebfarebnosť

9 ks2. Pero roller Stabilo move be wild al. iný ekvivalent:

odoberateľný prívesokobsahuje

0,5mmšírka stopy

modráfarba náplne

nezmizíkovateľnýatrament

9 sád3. Sada zvýrazňovačov (4ks) Stabilo boss original al. iný ekvivalent:

4 rôzne farbysada obsahuje

2-5mmšírka stopy

závesný, z priehľadného PETobal

9 sád4. Sada (24ks) eco pastelky trojhranné:

trojhranné pastelky s tuhou 4mmopis

lak na vodnej báze neškodný pre ŽPpovrchová úprava

100% FSC cert. drevavýroba

24 farebných pastelieksada obsahuje

9 sád5. Sada (12ks) voskovky triangular:

trojuholníkové voskovkyopis

hrubý, trojuholníkovýtvar

90mmdĺžka

11mmpriemer

papierová krabičkaobal

12 voskovieksada obsahuje

3 ks6. Magnetická tabuľa v drevenom ráme s fixou:

biela magnetická nástenka v drevenom ráme s fixouopis

40x60cmrozmer

montážne úchytky, sadu magnetov a fixubalenie obsahuje

kvalitný MDFrám

3 sady7. Sada (24ks) farby vodové Pentel Arts WRFS-24 al. iný ekvivalent:

obsahuje vodové farby v tubeopis

žiarivé, ľahko miešateľné, rýchloschnúce, odolné voči
vyblednutiu

farby

5mlobsah tuby

24 fariebsada obsahuje

9 sád8. Sada (20ks) výkresov A4:

180g/mhmotnosť papiera
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20 ks papierasada obsahuje

A4formát

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia (dodanie 4. 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 na FA uviesť, že slúži ako Dodací list)

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

Dodať nové, nepoužívané predmety

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

17.9.2015 10:00:00

Jednotka: ks

Množstvo: 669,0000

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: 165,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.1
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Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 198,00 EUR4.1

Dodávateľ:
Ing. Peter Gerši GCTECH
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 4.9.2015 13:44:01

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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