Kúpna zmluva č. Z201724722_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

Mesto Levice
Námestie hrdinov 1, 93432 Levice, Slovenská republika
00307203

SK4731000000004220282802
+421366350250

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Tibor Varga TSV PAPIER

Sídlo:

Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika

IČO:

32627211

DIČ:

1020577811

IČ DPH:

SK1020577811

Číslo účtu:

SK59 7500 0000 0040 0191 2755

Telefón:

0917443163

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Papierový a nepapierový kancelársky materiál

Kľúčové slová:

kancelársky papier A4, kancelársky papier A3, obálky, poznámkový blok, spisové dosky,
dvojhárok, rýchloviazač, obchodná kniha, zošit, kalendár, kramličky, trojfarebný špagát,
trikolóra, PVC obal, lepidlo, lepiaca tyčinka, zvýrazňovač, popisovač, permanentný
popisovač, euroobal, lepiaca páska, guľôčkové pero, ceruzka, plastové dosky, obálky,

CPV:

30197642-8 - Papier na fotokopírovanie a xerografický papier; 30192000-1 - Kancelárske
potreby; 30199230-1 - Obálky; 22816100-4 - Poznámkové bloky; 22852100-8 - Spisové
dosky; 22830000-7 - Zošity; 22800000-8 - Papierové alebo lepenkové registre, účtovné
knihy, rýchloviazače, formuláre a iné druhy tlačeného papierenského tovaru; 30199792-8 Kalendáre; 30194210-0 - Body a pásky na prilepenie výkresov; 30192125-3 Zvýrazňovače; 30124510-2 - Popisovače; 30192121-5 - Guľôčkové perá; 30192130-1 Ceruzky; 30191130-4 - Písacie dosky so svorkou; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Predmetom zákazky je nákup papierového a nepapierového kancelárskeho materiálu určeného na administratívne
účely. Kancelársky papier vhodný do všetkých typov multifunkčných, tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení, na
vypracovanie písomnej dokumentácie a archivácie.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. časť dodávky

celok

1

1.1 Kancelársky papier, formát A4, 80 g, vhodný na
čiernobielu aj farebnú veľkoobjemovú tlač, ISO 9706 s
vysokou belosťou, 500 ks/balik, 5 balíkov/krabica,
nerecyklovaný

balík

1 000
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Minimum

Maximum

Presne

1.2 Kancelársky papier, formát A3, 80 g, vhodný na
čiernobielu aj farebnú veľkoobjemovú tlač, ISO 9706 s
vysokou belosťou, nerecyklovaný

balík

25

1.3 Spisové dosky so šnúrkami, farba mramorová
čierna, formát A4, kartón min. 1250 g/m²

ks

1 000

1.4 Dvojhárok, formát A3, linajkový skladaný

ks

1 000

1.5 Dvojhárok, formát A3, štvorčekový skladaný

ks

1 000

1.6 Rýchloviazač papierový závesný /na dokumenty/,
formát A4

ks

1 000

1.7 Obchodná kniha, formát A4, 100 listová, linajková

ks

100

1.8 Poznámkový blok, formát A4, linajkový, 80 listový

ks

100

1.9 Zošit A4, 444 eko linajkový

ks

100

1.10 Obálky C4, rozmer 32,4 x 22,5 cm, farba biela,
samolepiace

ks

7 000

1.11 Obálky C6, rozmer 16,2 x 11,4 cm, farba biela,
samolepiace

ks

5 000

1.12 Obálky samolepiace, farba biela, samoprepisné,
B6 DVR bez opakovaného doručenia, s uzatváraním na
zadnej strane

ks

3 000

1.13 Obálky samolepiace, farba biela, samoprepisné B6,
DOPORUČENE, s uzatváraním na zadnej strane

ks

10 000

1.14 Obálky DL s okienkom, rozmer okienka: 104 x 42
mm, umiestnenie: sprava 15 mm, zdola 28 mm,
samolepiace, farba biela

ks

3 000

1.15 Obálky C5, samolepiace, farba biela

ks

7 000

1.16 Obálky C5 DOPORUČENE, samolepiace,
samoprepisné, s uzatváraním na zadnej strane

ks

5 000

1.17 Kalendár pracovný, plánovací, r.2018, so stojanom
v tvare trojuholníka, z tvrdeného kartónu, s pevným
dnom v celej šírke kalendára, rozmer 297 x 180 mm, v
slovenskom jazyku

ks

140

1.18 Kramličky 24/6, balené po 1 000 ks/balenie

balenie

300

1.19 Trojfarebný špagát, Trikolóra, 100 % bavlna,
rozmer 74 x 9/ 40 g/ 63 m

ks

30

1.20 PVC obal transparentný, s výrezom L, formát A4,
matný

ks

200

1.21 Lepidlo tekuté, transparentné, vhodné na papier a
kartón, objem 120 ml

ks

100

1.22 Lepiaca tyčinka, hmotnosť min. 10 g, vhodná na
lepenie papiera, kartónu

ks

100

1.23 Zvýrazňovač so širokou stopou, farba žltá

ks

100

1.24 Zvýrazňovač so širokou stopou, farba zelená

ks

100

1.25 Zvýrazňovač so širokou stopou, farba oranžová

ks

100

1.26 Popisovač, šírka 0,5 mm s guľatým hrotom, farba
červená

ks

100

1.27 Popisovač, šírka 0,5 mm s guľatým hrotom, farba
modrá

ks

100

1.28 Popisovač, šírka 0,5 mm s guľatým hrotom, farba
zelená

ks

100

1.29 Permanentný popisovač na CD s oteruvzdornou
stopou, šírka 1,5 mm s guľatým hrotom, farba čierna

ks

150

1.30 Euroobal, formát A4, matný, hrúbka: 50 µm, balené
po 100 ks/balenie

balenie

100
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1.31 Lepiaca páska, priehľadná, materiál: PVC, rozmer
24 mm x 60 m

ks

100

1.32 Pero guľôčkové, plastové, pogumovaný úchyt,
priemer hrotu 0,7 mm, modrá náplň, tenko píšuce

ks

300

1.33 Ceruzka HB, s gumou, nelámavá tuha, zastrúhaný
hrot

ks

100

1.34 Plastové dosky s troma chlopňami a uzatváraním
na gumičku, formát A4, kapacita 250 listov, mix farieb,
hrúbka 0,5 mm

ks

200

2. časť dodávky

celok

1

2.1 Poznámkový blok A5, 50 listový, linajkový, v hornej
časti šitý, stránky poznámkového bloku sú perforované
pre ľahšie odtrhávanie listov

ks

150

2.2 Poznámkový blok A7, 50 listový, linajkový, v hornej
časti šitý, stránky poznámkového bloku sú perforované
pre ľahšie odtrhávanie listov

ks

400

2.3 Obálka C4 taška, biela, rozmer 229 x 324 mm,
biela, samolepiaca, krycia páska, 90 g, otváranie klopy
je po kratšej strane obálky

ks

250

2.4 Poštová obálka - taška C4 s krížovým dnom, hnedá,
rozmer 229 x 324 x 40 mm, samolepiaca s odtrhávacou
páskou, rozšírené boky a dno, bez adresného okienka

ks

200

2.5 Obálka C4 s doručenkou "Doporučene", biela,
rozmer 229 x 324 mm, samolepiaca s odtrhávacou
páskou, 90 g, perforované okienko

ks

250

2.6 Kancelársky papier, formát A4, biely, 80 g, kvalitný s
vysokou belosťou, nerecyklovaný, pre všetky typy
laserových a atramentových tlačiarní a kopírok, 500
listov/balík, 5 balíkov/krabica

balík

200

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Kupujúci požaduje predložiť do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy podrobný rozpočet s rozpisom
jednotkových cien a množstva bez DPH, sadzby DPH a cien s DPH pre každú časť samostatne a celkovej ceny bez DPH,
DPH a ceny s DPH. Jednotkové ceny je potrebné zaokrúhľovať max. na 2 desatinné miesta.
Predávajúci preukáže, že je oprávnený dodávať tovar predložením dokladu o oprávnení dodávať tovary, ktoré sú predmetom
tejto zákazky. Doklad sa predkladá ako kópia oprávnenia. Doklad môže predávajúci nahradiť aj platným potvrdením o zapísaní
predávajúceho do Zoznamu hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
Cena uvedená v zmluve je konečná a zahŕňa všetky náklady - na dopravu na 2 miesta plnenia (Levice), balenie, clo, vyloženie
na 2 miesta plnenia a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.
Miesto plnenia a zodpovedná osoba kupujúceho budú predávajúcemu upresnené bezprostredne po uzavretí zmluvy.
Kupujúci požaduje dodať nový, nepoužitý a nepoškodený tovar, originálne zabalený. Predávajúci je povinný dodať naraz
kompletný predmet zákazky za 1. časť aj 2. časť dodávky.
V prípade, že sa v technickej špecifikácii predmetu zákazky nachádza odkaz na konkrétnu značku, výrobcu je možné odkaz
zameniť za ekvivalent. Za ekvivalentné plnenie sa považuje výrobok min. rovnakých alebo lepších parametrov kvality ako je
uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Predávajúci v prípade dodania ekvivalentu dodá platné Vyhlásenie o zhode výrobku, ktorý preukazuje zhodnosť ekvivalentu s
požadovanými parametrami výrobku, s doplňujúcimi dokladmi k nemu, resp. certifikáty vydané autorizovanými osobami, ktoré
majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobku. Náklady súvisiace s vydaním príslušných dokladov hradí predávajúci.
Predávajúci je povinný doručiť a vyložiť tovar v pracovných dňoch v čase od 8:00 - 10:00 hod. na určené miesta plnenia v
rámci mesta Levice, pričom za 1.časť do skladu kupujúceho na prízemí budovy, za 2. časť do priestoru skladu určeného
kupujúcim po uzavretí zmluvy. Papier musí byť zložený na paletách!
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Predávajúci je povinný informovať zodpovednú osobu kupujúceho o predpokladanom termíne dodania predmetu zákazky min.
3 pracovné dni vopred v čase od 8:00 - 14:00 hod. telefonicky alebo e-mailom. V opačnom prípade má kupujúci právo
odmietnuť prevzatie tovaru od predávajúceho.
Záruka na predmet zákazky a uplatňovanie reklamácií sa bude riadiť v zmysle platných právnych noriem SR.
Predávajúci znáša všetky náklady súvisiace s reklamáciou tovaru, resp. s odstránením vady počas záručnej doby, vrátane
dopravy.
Predávajúci vystaví na predmet zákazky 2 faktúry - jednu faktúru za 1. časť dodávky, druhú faktúru za 2. časť dodávky.
Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so všeobecnými právnymi predpismi platnými v SR.
Kupujúci neposkytuje preddavok.
Faktúry musia obsahovať rozpis položiek podľa technickej špecifikácie s uvedením jednotkových cien bez DPH, DPH a cien s
DPH so zaokrúhlením max. na 2 desatinné miesta. Každá faktúra bude splatná do 21 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
V prípade, ak faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude vrátená predávajúcemu na doplnenie a lehota splatnosti
začne plynúť až doručením opravenej faktúry.
Súčasťou faktúr bude dodací list opečiatkovaný a podpísaný príslušným zodpovedným pracovníkom kupujúceho.
Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak v momente uzavretia zmluvy nemá predávajúci v registri partnerov verejného
sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto
registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia zmluvy.
Nedodržanie technických vlastností a ktorejkoľvek podmienky a osobitnej požiadavky kupujúceho na plnenie, uvedené v
opisnom formulári zákazky sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a kupujúci si vyhradzuje právo
odstúpiť od zmluvy.
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:

Nitriansky

Okres:

Levice

Obec:

Levice

Ulica:

Námestie hrdinov 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
05.06.2017 08:00:00 - 13.06.2017 10:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo:

2,0000

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: 4 762,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 715,00 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.
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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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 01.06.2017 12:00:01
Objednávateľ:
Mesto Levice
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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