Kúpna zmluva č. Z201913018_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

Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 84523 Bratislava, Slovenská republika
00679089
2020831054
SK2020831054
SK4581800000007000005823
59426141

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

Sídlo:

Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská republika

IČO:

33768897

DIČ:

1020216285

IČ DPH:

SK1020216285

Číslo účtu:
Telefón:

0903833705

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

toaletný papier, papierové utierky, zásobník

Kľúčové slová:

toaletný papier, papierové utierky, zásobník

CPV:

33761000-2 - Toaletný papier; 33763000-6 - Papierové uteráky na ruky; 44611600-2 Zásobníky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. toaletný papier typ "Tento Economy"
2. SKLADANÉ UTIERKY ZZ LUX ZELENÉ 1 VRST. RECYKEL (kód: PH-026)
3. ZÁSOBNÍK NA SKLADANÉ UTIERKY KATRIN M BIELY, kód: (KA-90168)
Položka č. 1:

toaletný papier typ "Tento Economy"

Funkcia
Hygienická potreba
Technické vlastnosti

Jednotka

toaletný papier bielej farby, neparfemovaný, návin na 1
kotúči 68 m, 2 vrstvový; 1 balenie obsahuje 36 kusov
(kotúčov) uvedeného toaletného papiera

bal.

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 2:

Minimum

Maximum

SKLADANÉ UTIERKY ZZ LUX ZELENÉ 1 VRST. RECYKEL (kód: PH-026)

Funkcia
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Presne
4

hygiena v laboratóriu
Technické vlastnosti

Jednotka

1 balenie predstavuje 1 kartón s utierkami (1 kartón
obsahuje 20 balíčkov podľa nižšie uvedenej špecifikácie)

bal.

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

materiál

recykel

počet vrstiev

1

farba

zelená

počet útržkov v 1 balíčku

250

rozmer útržku

250 x 200 mm

počet balíčkov v 1 kartóne

20

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne
1

ZÁSOBNÍK NA SKLADANÉ UTIERKY KATRIN M BIELY, kód: (KA-90168)

Funkcia
uloženie a manipulácia s papierovými utierkami
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

1 balenie obsahuje 1 zásobník s nižšie uvedenými
vlastnosťami.

bal.

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Maximum

Presne
1

Kryt sa otvára smerom hore pre jednoduchšie
naplňovanie papierovými uterákmi M
Zámok je možné používať s kľúčom alebo bez.
Podporné rebrovanie udržuje balík utierok v dávkovači
papierových uterákov M,dávkovanie je tým pádom
jednoduchšie a počas plnenia dávkovača udržiava balík
na mieste.
Dávkovač papierových uterákov M funguje so všetkými
typmi skladacích uterákov Katrin: C-Fold, Non Stop, One
Stop a Zig Zag s maximálnou šírkou 240 mm
vonkajší rozmer zásobníka
2.3

301 x 146 x 450 mm (š x h x v)

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Splatnosť faktúry 30 dní od doručenia faktúry.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať porušenie
zmluvných podmienok a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.
V prípade dodania ekvivalentu sa ekvivalentom rozumie výrobok s parametrami ako má požadovaný výrobok/tovar v rovnakej
alebo lepšej kvalite podľa špecifikácie, čo je dodávateľ povinný preukázať.
Dodávateľovi sa nebude poskytovať žiadna záloha za tovary a služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
Cena musí obsahovať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného tovaru.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar v originálnom obale.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z..
Dodávateľ sa zaväzuje rozdeliť fakturovaný tovar na dve faktúry podľa požiadavky objednávateľa, nakoľko to vyžadujú interné
predpisy a spôsob financovania objednávateľa. Objednávateľ zašle dodávateľovi rozdelenie konkrétnych položiek na 2 skupiny
pre potreby fakturácie do 3 dní od uzatvorenia zmluvy. Tovar môže byť dodaný jednorázovo v lehote dodania.
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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:

Nitriansky

Okres:

Nitra

Obec:

Nitra

Ulica:

Akademická 2, 950 07 Nitra (žiadame uvádzať ako dodaciu a zároveň fakturačnú adresu)

Čas / lehota plnenia zmluvy:
23.04.2019 07:00:00 - 16.05.2019 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

bal.

Požadované množstvo:

6,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 90,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 108,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.04.2019 10:38:03
Objednávateľ:
Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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