
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201527165_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik

Sládkovičova 311/3, 96237 Kováčová, Slovenská republika

00165476

2021328045

SK9802000000001139558257

0907984124

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

0903801153

OFFICE STAR, s.r.o.

Šancová 63/3568, 83104 Bratislava, Slovenská republika

46323546

2023689294

SK2023689294

SK9311000000002926888567

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Kancelárske potreby, hyg.potrebyNázov:

Kancelárske potreby, obálky, spinky, ceruzky, popisovače, zošity

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

30190000-7 - Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby; 30192000-1 - Kancelárske
potreby; 30199000-0 - Papiernický tovar a iné položky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu); 39525800-6 - Handry na čistenie; 39224330-0 - Vedrá

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

Kancelárske potreby pre administratívne práce a hygienické potreby.•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

50ks1. Ceruzka s gumou HB

10blok2. Dovolenka - tlačivo, A6, 100 listov/blok, modrá potlač IGAZ012

10ks3. Biely poznámkový blok "kocka"nelepený,90x90x50mm

10ks4. Biely poznámkový blok "kocka"lepený,90x90x50mm

50ks5. Jednorázový páskový korekčný roller, 7m x 5mm profice alebo
ekvivalent (smer korekcie ako pri profice). Viď.príloha.

20ks6. Lepiaca páska transparentná 24mm x 33m
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III. Zmluvné podmienky

20ks7. Centropen 2846, farba čierna - permanentný popisovač s atramentom
na alkoholovej báze a vláknovým hrotom. Vhodný na plastické hmoty,
sklo, filmy a pod. Šírka stopy 1 mm alebo ekvivalent.

2bal.8. Biele obálky C6 rozmeru 114 × 162 mm, vyrobené z
bezdrevnéhopapiera, 80 g/m². Samolepiace. Formát: C6 Balenie: 1000
ks

30bal9. Zinkové spony na papier. Velkosť 33 mm. Balenie 100 ks.

2bal10. Štandardný polypropylénový rýchloviazač s priehľadnou prednou
stranou a nasúvacím popisným pásikom. Formát A4. Balenie 50 ks.
Farba zelená.

10ks11. Priepisník A5, linajkový, 50 listový. Viď. príloha.

30bal12. Odkladacia mapa A4 bez chlopní, žltá, prešpán gramáž min.350 g.
Bez potlače, bez gumičky. Bal. 100ks

20kartón13. Kancelársky papier do všetkých druhov tlačiarní a kopírok, formát
A4, biela farba, 80g/m², belosť CIE 166, drsnosť max. 210 ml/min.,
opacita (nepriehľadnosť) 93%, hrúbka 108 mic., 500 hárkov v bal.,
kartón/5 bal.

30ks14. Guľôčkové pero v nepriehľadnom v plastovo-kovovom prevedení.
Farba náplne modrá. Viď. príloha

2bal15. Guľôčkové pero v priehľadnom plastovom prevedení. Farba náplne
modrá. Bal. 50ks. Viď.príloha.

10blok16. Priepustka - tlačivo, A7, 100 listov/blok, modrá potlač IGAZ039

20ks17. Guma Koh-i-noor 300/40 alebo ekvivalent. Viď. príloha.

100ks18. Handra na podlahu,tkaná, 80x60cm. Viď. príloha.

10ks19. Vedro plastové 10l. Viď. príloha.

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Dovoz tovaru v pracovné dni v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej
dohode 1 prac. deň vopred.

Požadujeme uvádzať na faktúre za tovar jednotkové ceny položiek vrátane DPH.

Možnosť dodania ekvivalentom, ktorý musí spĺňať parametre uvedené pri tovare alebo v prílohe.

Faktúru resp. dodací list doručiť na kontaktný e-mail s presným balením a názvom tovaru a to 1 prac. deň vopred pred dodaním
tovaru.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

Gulockove pero.jpgGuľôčkové pero

Gulockove pero modre.jpgGuľôčkové pero modré

Priepisník A5.jpgPriepisník A5

Handra tkana1.JPGHandra tkaná obr.1

Handra tkana2.JPGhandra tkaná obrázok 2

Vedro.jpgVedro plastové 10l

Guma.jpgGuma

Korektor.jpgJednorázový korektor
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III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BanskobystrickýKraj:

ZvolenOkres:

KováčováObec:

Sládkovičova 311/3Ulica 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

20.10.2015 8:00:00 - 21.10.2015 14:00:00

Jednotka: ako celok

Množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 548,97 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 658,76 EUR4.1

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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Dodávateľ:
OFFICE STAR, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 8.10.2015 9:38:03

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
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