Kúpna zmluva č. Z201749479_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

Stredná odborná škola technická
Dukelských hrdinov 2, 98401 Lučenec, Slovenská republika
00893307
2021179116
SK2021179116
SK2021179116
00421474316222

Dodávateľ:
Obchodné meno:

UniKnihy.sk, s.r.o.

Sídlo:

Gajova 4, 81109 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

36683132

DIČ:

2022262363

IČ DPH:

SK2022262363

Číslo účtu:
Telefón:

0903517412

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Učebnica na vyučovanie NJ

Kľúčové slová:

Učebnica nemeckého jazyka, Direkt 1

CPV:

22112000-8 - Učebnice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka:

Učebnica na vyučovanie NJ

Funkcia
Učebnica NJ pre žiakov 2. ročníka strednej odbornej školy, Direkt 1, 20 kusov
Miesto dodania: Banskobystrický kraj
Technické vlastnosti

Jednotka

Učebnica NJ pre žiakov 2. ročníka strednej odbornej
školy, Direkt 1

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Názov učebnice

Direkt 1

Autor

G.Motta, B. Cwikowska, H. Hanuljaková

Vydavateľstvo

Klett

2.3

Minimum

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia v pracovnom čase od 07,00 hod. do 15,00 hod.
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Maximum

Presne
20

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári alebo v Opisných
požiadavkách na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré oprávňujú objednávateľa
odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ neodoberie tovar a vystaví negatívnu referenciu.
Dodávateľ znáša všetky náklady spojené s dopravou na miesto plnenia.
Požaduje sa dodať tovar, ktorý nie je nebezpečný a zdraviu škodlivý, spĺňa príslušné normy.
Dodávateľ oznámi objednávateľovi (telefonicky, e-mailom) minimálne 3 pracovné dni pred dodaním predmetu zákazky presný
termín dodania.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 268/2015 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov.
Objednávateľa si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá kvalite a opisu všeobecnej funkčnej alebo technickej
špecifikácii.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Lučenec

Obec:

Lučenec

Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
05.10.2017 08:12:00 - 09.10.2017 08:12:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kus

Požadované množstvo:

20,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 266,36 EUR

4.2

Sadzba DPH: 10,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 293,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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.
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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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 03.10.2017 08:52:01
Objednávateľ:
Stredná odborná škola technická
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
UniKnihy.sk, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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