
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201622646_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

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK 75 0900 0000 0006 3255 0203

SK 2022599645

2022599645

44149891

Kudlákova 4/1850 , 84101 Bratislava, Slovenská republika

BOSS TIMER SK, s. r. o.

+421 2 6436 0173

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Propagačné materiály s potlačou

pero, ceruzka, sada na kreslenie, zápisník, samolepiace pásiky,  taška, USB, plastová hra,
keramický hrnček

Kľúčové slová:

22462000-6 - Propagačný materiál; 39294100-0 - Informačné a propagačné výrobky; 79342200-5 -
Propagačné služby; 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 s potlačou , ktorý bude slúžiť ako ceny do súťaží.•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

600ks1.Guľôčkové pero z recyklovaného papiera

200ks2.Ceruzka z prírodného dreva s gumou

150ks3.Sada na kreslenie

200ks4.Guľôčkové pero z recyklovaného papiera obojstranné

300ks5.Recyklovaný zápisník

150ks6.Samolepiace pásiky s prírodným vzhľadom

150ks7.Farebná papierová taška modrá
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50ks8.Bavlnená nákupná taška

60ks9.USB kľúč - kreditka

100ks10.Plastová hra Melanie alebo iný ekvivalent

60ks11.Keramický hrnček

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

600 ks1. Guľôčkové pero z recyklovaného papiera a plastu

 recyklovaný papier a plast (viď. príloha obrázok č. 1)materiál

modráfarba plastu

modránáplň

ø 10 x 140 mmrozmer

tampoprintpotlač

jednofarebnápotlač

modráfarba potlač

200 ks2. Ceruzka z prírodného dreva s farebnou gumou

prírodné drevomateriál

ø 7 x 190 mmrozmer

tampoprint, jednofarebnápotlač

modráfarba potlače

150 ks3. Sada na kreslenie

sada 6 ks farebných ceruziek so strúhadlom v papierovej
krabičke

obsahuje

kartónový obalmateriál

27 x 102 mmveľkosť

žltáfarba vrchnáka so strúhadlom

tampoprint, jednofarebnápotlač

modráfarba potlač

200 ks4. Guľôčkové pero obojstranné

recyklovaný papiermateriál

modrá, červenáobojstranné pero, farby

140 mmrozmer

tampoprintpotlač

jednofarebnápotlač

modráfarba potlač

300 ks5. Recyklovaný zápisník

recyklovaný papiermateriál

96 rovnakých  prázdnych stránokobsahuje

farebný opasok a gumičku čiernej farbyobsahuje

pevný tvrdený recyklovaný kartón, pevná väzbaobal

14 x 9 x 1,4 cmrozmer

tampoprintpotlač

jednofarebnápotlač

modráfarba potlače
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150 ks6. Samolepiace pásiky umiestnené v obale s prírodným vzhľadom

25 ks z každej farby5 rôznych farieb samolepiacich pásikov (viď. v prílohe obr.č. 6)

 25 ks v jednej farbesamolepiaci blok

8,1 x 8,5 x 0,7 cmrozmer obalu s prírodným vzhľadom

tampoprint , jednofarebnápotlač

modráfarba potlače

150 ks7. Farebná papierová taška

papierová taška s držiakmi zo skrúteného papieramateriál

260x350x120 mmrozmery

modráfarba

jednofarebnápotlač

bielafarba potlač

sieťotlačpotlač

50 ks8. Bavlnená nákupná taška

bavlnená nákupná taška s dlhými ušami zo 100% bavlnymateriál

357 x 402 mmveľkosť

modráfarba

sieťotlačpotlač

jednofarebnápotlač

bielafarba potlače

60 ks9. USB kľúč - kreditka

kartový USBdizajn

4 GBveľkosť

85,4 x 54,1 x 1,6 mmrozmery

 viacfarebnápotlač

dvojstrannápotlač

100 ks10. Plastová hra Melanie alebo iný ekvivalent

75 x 90 x 6 mmrozmery

15 pohyblivých štvorcov, skladacia plocha puzzleobsahuje

tampoprintpotlač

viacfarebnápotlač

60 ks11. Keramický hrnček

300 mlobjem

80 x 95 mmveľkosť

čiernafarba

výpalpotlač

viacfarebnápotlač

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia ( dodávka vzoriek a dodávka celého  predmetu zákazky)
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V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou zákazky vrátane prepravných nákladov a iných
poplatkov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky do miesta plnenia.

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 do 7 dní od uzavretia  zmluvy.

Faktúra musí obsahovať rozpis cien jednotlivých položiek s DPH a bez DPH. Podkladom fakturácie je potvrdený a odsúhlasený
preberací protokol (dodací list) medzi objednávateľom a dodávateľom.

Dodávateľ je oprávnený faktúrovať len skutočne dodaný predmet zmluvy.

Objednávateľ neposkytne žiadne preddavky na plnenie predmetu zákazky, splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného
doručenia do sídla objednávateľa. Faktúra musí obsahovať obligátne náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak faktúra nebude obsahovať uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru
vrátiť dodávateľovi spolu s označením nedostatkov , pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry
sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni preukázateľného doručenia opravenej alebo doplnenej
faktúry do sídla objednávateľa.

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.

Prvá dodávka ( dodávka vzoriek) bude obsahovať po jednom kuse z každého výrobku, ktorých kvalita a splnenie požiadaviek
objednávateľa budú posúdené a potvrdené dodávateľovi do 2 dní od dodania vzoriek.

V prípade, že dodávateľ nedodrží technickú špecifikáciu podľa popisu predmetu zákazky je objednávateľ oprávnený od zmluvy
odstúpiť.

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

Dodať nové nepoužívané predmety s kvalitnou potlačou.

Ekvivalenty sú prípustné.

Dodávateľ predloží objednávateľovi do dvoch pracovných dní od uzatvorenia zmluvy e-mailový a telefonický kontakt osoby
zodpovednej za plnenie predmetu zákazky.

Objednávateľ dodá (v PDF formáte) grafické návrhy potlače  elektronicky do 3 dní od uzavretia zmluvy.

UpresnenieNázov

min. na 24 mesiacovZáručný servis

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

ED_Propagacne_materialy.pdfFoto 11 položiek propagačných materiálov

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

3.4

21.9.2016 9:42:00 - 28.9.2016 9:42:00

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 2020,0000
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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: 1 401,67 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 682,00 EUR4.3

Dodávateľ:
BOSS TIMER SK, s. r. o.
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 30.8.2016 10:40:00

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

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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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