Kúpna zmluva č. Z201632978_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied

Sídlo:

Dúbravská cesta 9, 84541 Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika

IČO:

00586927

DIČ:

2020830702

IČ DPH:

SK2020830702

Číslo účtu:
Tel:

1.2

0232294329

Dodávateľ:
Obchodné meno:

REPRE s.r.o.

Sídlo:

Vlčie hrdlo 61, 82107 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35810122

DIČ:

2020246173

IČ DPH:

SK2020246173

Číslo účtu:

SK53 0200 0000 0018 7910 9959

Tel:

02 40209000

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Diáre a kalendáre

Kľúčové slová:

diár A5, 2017, stolový kalendár,minidiár, vreckový PVC diár

CPV:

30199792-8 - Kalendáre; 22817000-0 - Diáre alebo osobné organizéry; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Plánovanie a organizovanie pracovného času pre rok 2017.
• Požiadavky uvádzame v technických špecifikáciách a vlastnostiach predmetu zákazky, náhľady v prílohe.
• Uvedené produkty vyhovujú všetkým pracovným pozíciám na rôznych úrovniach. Ak sa bude uvažovať o ekvivalentoch, je
nutné akceptovať predloženie vlastného návrhu podľa požiadaviek zmluvy.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Kalendár stolový Vysoké Tatry alebo Slovensko 2017, množstvo

ks

80

Diár A5 denný CHEFTIMER 2017

ks

6

Minidiár Print Pop 2017

ks

15

Minidiár PVC 2017

ks

15

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

1)Týždenný stolový kalendár s radením dní do riadkov. Slovenské
kalendárium s menami. Formát: 297 x 140 mm, rozsah 64 strán.
Špirálová väzba. Na každej strane pod obrázkom uvedený trojmesačný
prehľad. Kalendáre 2017.
2)Popis produktu: Formát 148x209mm, rozsah 352 strán. Poťah diára
matný, polomäkký materiál, papier biely, perforované rožky. Trojjazyčná
mutácia (SK,CZ,GB), slovenské a české kalendárium. Rok 2017.
Na jednej strane jedeň deň s trojmesačným prehĺadom v dolnej časti
strany diára
3)Vreckový diár, jeden týždeň na dvojstrane. Formát: 80 x 150 mm.
Rozsah: 128 strán. Klasika vyrobená z hladkej vivelly, ktorá umožňuje
veľmi obyčajnú aplikáciu náročnejšieho firemného loga.
Príloha diára: osobné údaje, plánovač dovolenky, plánovací kalendár,
medzinárodné sviatky, ročný výhľad, adresár.
4)vreckový diár s mesačným kalendáriom na dvojstránke, december
2016 - január 2018. Dni usporiadané v riadkoch. Obsahuje: slovenské
kalendárium, fázy mesiaca, astrologické znamenia, prehľadný kalendár
na rok 2016 a 2017
Farby: modrá, čierna
2.4

Farebný obrázok na každej strane, motív podľa typu
kalendára.

Farby: čierna, modrá, bordová.

rozdelenie riadkov po hodinách
Biely papier, perforované rožky. Vreckový diár 2017.

Farby: červená, fialová, tyrkysová, žltá, oranžová
telefónny zápisník a telefónne predvoľby, sviatky
EU.Formát 80 x 150 mm, rozsah 48 strán.

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ odmietne ekvivalenty, ktoré nezodpovedajú uvedeným požiadavkám.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

EKS_10_16_kalendare_2017

Diare_nahlad_2017_EKS.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava IV

Obec:

Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Ulica a číslo:

Dúbravská cesta 9

Čas / lehota plnenia zmluvy:
02.11.2016 09:51:00 - 09.11.2016 09:52:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

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.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 158,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 190,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

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.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

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.

5.5

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.

5.6

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/

V Bratislave, dňa 21.10.2016 10:30:01
Objednávateľ:
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
REPRE s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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