Kúpna zmluva č. Z20209611_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Rastislavova 43, 04190 Košice, Slovenská republika
00606707
2021141969
SK2021141969
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0028 0550
+421556153150

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Tibor Varga TSV PAPIER

Sídlo:

Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika

IČO:

32627211

DIČ:

1020577811

IČ DPH:

SK1020577811

Bankové spojenie:

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755

Telefón:

0917443163

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kancelárske potreby

Kľúčové slová:

spisové dosky, zakladače pákové, obaly, rýchloviazače PVC

CPV:

30192000-1 - Kancelárske potreby; 22852100-8 - Spisové dosky; 22850000-3 Rýchloviazače a súvisiace príslušenstvo; 22852000-7 - Zakladače; 30199230-1 - Obálky;
30197100-7 - Sponky, cvočky, pripináčiky; 30193000-8 - Organizéry a príslušenstvo;
22830000-7 - Zošity; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 30192900-0 Korekčné prostriedky; 30192125-3 - Zvýrazňovače

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Kancelárske potreby

Funkcia
Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi tovar "Kancelárske potreby" v kvalite podľa potrieb
objednávateľa. Dodávateľ je povinný zabezpečiť aj služby s dodaním tovaru na miesto určenia, vyložením v mieste jeho
umiestnenia podľa pokynov objednávateľa.
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Korekčný roller/jednorázový

ks

100

2. Spisová doska so šnúrkami /A4

ks

500

3. Zošit A4 - č.464

ks

60

4. Zošit A5 - č.564

ks

60

5. Sponky na spisy 33 mm

bal.

300

6. Spinky do zošívačky 24/6

bal.

400

7. Obálka C6/samolepiaca

ks

4 000

8. Obálka C5/samolepiaca

ks

4 000

Strana 1 z 6

Minimum

Maximum

Presne

9. Lepiaca páska priesvitná/číra 24mmx30m

kot.

80

10. Lepiaca páska priesvitná/číra 48mmx66m

kot.

72

11. Obálka C4/samolepiaca

ks

2 000

12. Zvýrazňovač Centropen 8852,8552/hrubý , alebo
ekvivalent

ks

200

13. Euroobal A4

ks

8 000

14. Zakladač pákový/A4

ks

100

15. Záznamová kniha A4/200 list.

ks

60

16. Ceruzka čierna HB/s gumou

ks

100

17. Korekčný roller "PRITT" 4,2mm

ks

30

18. Rýchloviazač obyčajný/celý

ks

200

19. Rýchloviazač závesný/celý

ks

500

20. Rýchloviazač PVC

ks

200

21. Obálka/taška s X-dnom/samolepiaca

ks

100

22. Záznamová kniha A5/100 list.

ks

60

23. Zvýrazňovač 4-sada HIGHLIGHTER, alebo
ekvivalent

sada

40

24. Pravítko 30 cm

ks

30

25. Obal "L" A4/číry

ks

200

26. Odkladacie mapy s tromi chlopňami

ks

400

27. Lepiaca tyčinka /36 g

ks

40

28. Pečiatková farba/modrá

ks

40

29. Pečiatková farba/čierna

ks

40

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Korekčný roller/jednorázový

100 ks

- popis produktu:

jednorázová opravná korekčná páska na použitie v kancelárii

- šírka stopy:

4,2 mm

- návin pásky:

8m

2. Spisová doska so šnúrkami/A4

500 ks

- popis produktu:

jednostranne poťahované kartónové dosky bez chrbta z
lepenky,spojené šnúrkami

- formát:

A4

- balenie:

25 ks v balení

- prevedenie:

mramor

farba:

čierna

3. Zošit č. 464

60 ks

- popis produktu:

60-listový, recyklovaný, úprava linajková

- formát:

A4

- balenie:

10 ks v balení

4. Zošit č.564

60 ks

- popis produktu:

60-listový, recyklovaný, úprava linajková

- formát:

A5

- balenie:

10 ks v balení

5. Sponky na spisy

300 bal.

- popis produktu:

sponky na papier - veľkosť 33mm

- balení:

100 ks v balení

6. Spinky do zošívačky

400 bal.

- rozmer:

24/6
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- balenie:

1.000 ks v balení

7. Obálka C6

4 000 ks

- popis produktu:

biela obálka, samolepiaca

- rozmer:

114x162 mm

- balenie:

1.000 ks v balení

8. Obálka C5

4 000 ks

- popis produktu:

biela obálka, samolepiaca

- rozmer:

162x229 mm

- balenie:

1.000 ks v balení

9. Lepiaca páska priesvitná/číra 24mm

80 kot.

- popis produktu:

lepiaca páska priesvitná, číra

- rozmer /šírka x návin kotúča/

24 mm x 30 m

10. Lepiaca páska priesvitná/ číra 48mm

72 kot.

- popis produktu:

lepiaca páska priesvitná, číra

11. Obálka C4/ samolepiaca

2 000 ks

- popis produktu:

biela obálka, samolepiaca

- rozmer:

324x229mm

12. Zvýrazňovač Centropen 8852,8552/hrubý , alebo
ekvivalent

200 ks

- popis produktu:

veľkokapacitný zvýrazňovač, fluorescenčný pigmentový atrament
na zvýrazňovanie textov na všetky druhy papiera, klinový hrot,
šírka stopy 1-4,6 mm

- farba:

zelená - 50 ks, oranžová - 50 ks, žltá - 50 ks,červená - 50 ks

13. Euroobal/A4

8 000 ks

- popis produktu:

priehľadný z polypropylénu, otvor zhora

- formát:

A4

- balenie:

100 ks v bal.

- hrúbka:

40 mic.

- povrch:

matný

14. Zakladač pákový/A4

100 ks

- popis produktu:

štruktúrovaný papier.poťah, vybavený rado zámkom, kovovým
prítlakom, chrbtovým krúžkom a nalepeným chrbtovým štítkom

- formát:

A4

- šírka chrbta:

7,5 cm

- farba:

čierna

- balenie:

20 ks v balení

15. Záznamová kniha A4/200 list.

60 ks

- popis produktu:

záznamová kniha vyrobená z kvalitného bezdrevného písacieho
papiera, 200 listová, viazaná pevnou šitou väzbou, pevný obal.
Obálka vyrobená z tvrdého kartónu.

- formát:

A4

- počet listov:

200

- úprava:

linajková

16. Ceruzka čierna HB/s gumou

100 ks

- popis produktu:

drevená lakovaná ceruzka s gumou

- tvrdosť tuhy:

HB

- farba:

čierna

17. Korekčný roller "PRITT"

30 ks

- popis produktu:

vymeniteľná opravná korekčná páska na použitie v kancelárii
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- šírka stopy:

4,2 mm

- návin rollera:

14 m

18. Rýchloviazač obyčajný/celý

200 ks

- popis produktu:

rýchloviazač bez chlopní s plnou prednou stranou /celé/, bez
závesu do poradača. Vyrobeného z eko kartónu ekonomik.

- formát:

A4

- balenie:

50 ks v balení

19. Rýchloviazač závesný/celý

500 ks

- popis produktu:

závesný rýchloviazač s plnou prednou stranou /celé/ a závesom do
poradača. Vyrobené z eko kartónu ekonomik.

- formát:

A4

- balenie:

50 ks v balení

20. Rýchloviazač PVC

60 ks

- popis produktu:

štandardný polypropylénový rýchloviazač s priehľadnou prednou
stranou a nasúvacim popisným pásikom

- formát:

A4

- balenie:

10 ks v balení

21. Obálka/taška s X-dnom/samolepiaca

100 ks

- popis produktu:

papierové obálky/tašky/ formátu B4 s X-dnom širokým 40 mm

- farba:

hnedá

22. Záznamová kniha A5/100 list.

60 ks

- popis produktu:

záznamová kniha vyrobená z kvalitného bezdrevného písacieho
papiera, 100 listová, viazaná pevnou šitou väzbou, pevný obal.
Obálka vyrobená z tvrdého kartónu.

- formát:

A5

- balenie:

10 ks v balení

23. Zvýrazňovač 4-sada HIGHLIGHTER, alebo
ekvivalent

40 sád

- popis produktu:

veľkokapacitný zvýrazňovač, fluorescenčný pigmentový atrament
na zvýrazňovanie textov na všetky druhy papiera, klinový hrot,
šírka stopy 1-4 mm

- balenie: /sada/

4 farby v sade

24. Pravítko 30 cm

30 ks

- popis produktu:

rovné transparentné pravítko

- dĺžka:

30 cm

25. Obal "L" A4/číry

200 ks

- popis produktu:

priehľadný obal na dokumenty z polypropylénu, otvor zhora a po
dlhšej strane /"L"/

- farba:

číry

- formát:

A4

- hrúbka:

100 mic.

- balenie:

100 ks v balení

26. Odkladacie mapy s tromi chlopňami

400 ks

- popis produktu:

odkladacie mapy s tromi chlopňami, z eko kartónu

- formát:

A4

- balenie:

50 ks v balení

27. Lepiaca tyčinka/36 g

40 ks

- popis produktu:

tuhé tyčinkové lepidlo na použitie v kancelárii

- hmotnosť:

36 g

28. Pečiatková farba/modrá

40 ks
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- popis produktu:

univerzálna pečiatková farba, vhodná na gumené a samofarbiace
pečiatky

- farba:

modrá

- objem:

30 ml

29. Pečiatková farba/ čierna

40 ks

- popis produktu:

univerzálna pečiatková farba, vhodná na gumené sa samofarbiace
pečiatky

- farba:

čierna

- objem:

30 ml

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvného vzťahu bez vyzvania objednávateľa, doručiť kontaktnej
osobe objednávateľa elektronickou formou:
a) štruktúrovaný rozpočet ceny s uvedením - jednotková cena za MJ v EUR bez DPH, sadzba DPH v %, jednotková cena za
MJ v EUR s DPH, celková cena predmetu zákazky v EUR bez DPH, celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH.
Jednotkové ceny musia byť zaokrúhlené na tri desatinné miesta. V predloženom rozpočte je dodávateľ povinný uviesť
kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
2. Dodávateľ v zmluvnej cene predmetu zákazky musí zahrnúť všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti
s dodávkou tovaru (napr. náklady za tovar, na obstaranie tovaru, náklady na dopravu na miesto dodania, jeho vyložením na
určitom mieste, náklady na obalovú techniku a balenie, manipuláciu). Dodávateľ nie je oprávnený zvýšiť zmluvne dohodnutú
cenu z dôvodu akýchkoľvek ďalších či dodatočných nákladov na plnenie predmetu zákazky.
3. Jednorázové dodanie predmetu zákazy podľa požiadaviek objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy
maximálne do 5 pracovných dní od prijatia elektronicky zaslanej objednávky.
4. Dodávateľ je povinný dodať tovar na miesto dodania spolu s dodacím listom,resp. faktúrou,v prípade ak faktúra slúži ako
dodací list.
5. Tovar žiada objednávateľ dodať na rampu skladu, výška auta cca 330 cm, výška betónového podjazdu je presne 350 cm.
6. Objednávateľ prevezme od dodávateľa iba tovar bez vád, riadne zabalený.
7. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi vopred preddavky a ani zálohu na predmet plnenia.
8. Splatnosť faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi v zmysle § 340 b) ods. 5 zákona č.
513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Úhradu faktúry vykoná objednávateľ bezhotovostným
prevodom na účet dodávateľa.Dodávateľ je povinný za každé objednané a dodané množstvo tovaru vystaviť faktúru.
9. V prípade, ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej
výške %, pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej
výške % od štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.
10. Zmluvné strany sa v súlade s § 525 ods.2 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení dohodli, že
pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za objednávateľa je oprávnený vydať len
jeho štatutárny orgán. Postúpením pohľadávky dodávateľom bez predchádzajúceho súhlasu je neplatné.
V prípade porušenia vyššie uvedeného je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty a to vo výške 10%, slovom: desať percent, z výšky istiny postúpenej pohľadávky. Zmluvná pokuta je splatná v lehote
do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi.
11. Nepredloženie ktoréhokoľvek dokladu alebo nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky, záväzku vyplývajúceho z
plnenia tejto zmluvy zo strany dodávateľa bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností
dodávateľa.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
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3.2

Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice IV

Obec:

Košice - mestská časť Juh

Ulica:

Rastislavova 43

Čas / lehota plnenia zmluvy:
20.05.2020 09:00:00 - 22.05.2020 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 869,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 042,80 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.05.2020 10:36:01
Objednávateľ:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Tibor Varga TSV PAPIER
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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