Kúpna zmluva č. Z201647537_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
Kúpeľná 107, 96271 Dudince, Slovenská republika
00165506
2020295442
SK2020295442
SK6302000000000087606012
0918867618

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Trend Hygiena, s.r.o.

Sídlo:

Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika

IČO:

44783892

DIČ:

2022830007

IČ DPH:

SK2022830007

Číslo účtu:
Telefón:

0903255045

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.2

Názov:

Toaletný papier

Kľúčové slová:

Toaletný papier,

CPV:

33700000-7 - Predmety osobnej starostlivosti; 33761000-2 - Toaletný papier; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Toaletný papier,

2.3

Papier do zásobníkov ZZ,

Papierové rolky trhacie do zásobníka,

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Toaletný papier- 2 vrstvový, 16m biely

ks

1728

Papierové utierky skladané ZZ ,2vrstvové 23x24,8cm ,
1kart./15bal- 1bal/250ks
do zásobníka

ks

37500

Toaletný papier Jumbo do zásobníka 2vrstvový 9,4cm
x 360m 1bal/6ks

ks

60

Papierová utierka trhacia do zásobníka
(Tork matic plus)
12,5cm x 10m 1bal/6ks

ks

30

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Minimum

Maximum

Presne

Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť položkový rozpis ceny bez DPH a ceny s DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Jednotkové ceny za jednotlivé položky požadujeme predložiť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite riešiť s predávajúcim
telefonicky žiadosť o nápravu
Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo
tovaru na základe objednávky kupujúceho.
Faktúra musí mať vyplnené všetky časti predpísaného tlačiva (čitateľne) číslo faktúry, dodacieho listu, dátum vystavenia,
dátum splatnosti, množstvo tovaru, cenu za mernú jednotku, predpis DPH, pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný
vysporiadať reklamáciu vád bezodkladne, najneskôr však do 2 dní od doručenia reklamácie
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom, resp. opisnom formulári sa
bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Krupina

Obec:

Dudince

Ulica:

Kúpelná 107

Čas / lehota plnenia zmluvy:
28.12.2016 12:38:00 -

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 677,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 812,40 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 18.04.2016, 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.

Strana 2 z 3

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 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 21.12.2016 13:16:00
Objednávateľ:
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Trend Hygiena, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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