Kúpna zmluva č. Z201823857_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

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, 84258 Bratislava, Slovenská republika
00157660
2020798637
SK2020798637
SK4381800000007000123811
+421 2 592 96 114

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Faveo, s.r.o.

Sídlo:

Beňadická 20, 85106 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

36249254

DIČ:

2021671773

IČ DPH:

SK2021671773

Číslo účtu:

SK78 1100 0000 0026 2682 0210

Telefón:

0232400324

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Teherán/IKA

Kľúčové slová:

letecká doprava, letenky, spiatočné letenky

CPV:

60400000-2 - Letecké dopravné služby; 60410000-5 - Pravidelné letecké dopravné služby;
60420000-8 - Nepravidelné letecké dopravné služby

Druh/y:

Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Spiatočné letenky

Funkcia
letecká preprava osôb
ekonomická trieda
vrátane podpalubnej batožiny podľa aktuálne platných pravidiel
fakturácia v slovenskom jazyku - elektronicky aj poštou
Technické vlastnosti

Jednotka

Spiatočná letenka Viedeň/VIE-Teherán /IKA
15.-22.7.2018

letenka/kus

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

spiatočná letenka Viedeň- Teherán pre 3 dospelých

Cesta tam: 15.7.2018 - prílet do 17:00 hod. - Cesta späť:
22.7.2018 odlety po 10:00 hod.

spiatočná letenka Viedeň - Teherán pre 4 žiakov

Cesta tam: 15.7.2018 - prílet do 17:00 hod. - Cesta späť:
22.7.2018 odlety po 10:00 hod.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:
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Minimum

Maximum

Presne
7

Názov
Výška ceny letenky zahŕňa všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia, vrátane letiskových poplatkov, ceny za prepravu
batožiny a poistenie storna letenky
Objednávateľ nahlási dodávateľovi údaje o cestujúcich do 24 hodín po nadobudnutí účinnosti zmluvy
Objednávateľ požaduje predložiť elektronicky do 1 dňa po uzavretí zmluvy podrobný aktualizovaný rozpočet, ktorý bude
obsahovať cenu za letenky vrátane letiskových poplatkov, cenu za prepravu podpalubnej a príručnej batožiny a cenu za
poistenie storna letenky.
Vystavenie leteniek elektronicky
Objednávateľ požaduje poistenie storna letenky
Objednávateľ požaduje prílet do Teheránu dňa 15.7.2018 najneskôr do 17:00 hodiny
Objednávateľ požaduje odlet z Teheránu 22.7.2018 - lety od 10:00 hod.
Letenky na priame lety
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávky.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

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:

Karloveská 64

Čas / lehota plnenia zmluvy:
08.06.2018 10:00:00 - 11.06.2018 07:44:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

7,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 125,99 EUR

4.2

Sadzba DPH: 0,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 125,99 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.06.2018 11:34:01
Objednávateľ:
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Faveo, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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