Kúpna zmluva č. Z201924731_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

Základná škola, SNP 5, Šurany
SNP 5, 94201 Šurany, Slovenská republika
37863983
2021644691

0356500925

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:

Kancelárske potreby, papier, písacie pomôcky, kancelárske doplnky, tonery

Kľúčové slová:

Kancelárske potreby a doplnky, sponky, fixky, perá, papier do tlačiarne, obálky

CPV:

30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie; 30000000-9 - Kancelárske a počítacie stroje,
vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov; 30192124-6 Fixky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 30197100-7 - Sponky,
cvočky, pripináčiky; 30194500-0 - Písacie pomôcky; 30192121-5 - Guľôčkové perá;
30197220-4 - Spony na papier; 30192000-1 - Kancelárske potreby; 30199000-0 Papiernický tovar a iné položky; 30199230-1 - Obálky; 30199200-2 - Obálky, neilustrované
karty a korešpondenčné lístky; 30192900-0 - Korekčné prostriedky; 30197320-5 Zošívačky; 22900000-9 - Rôzne tlačoviny; 30199700-7 - Tlačené výrobky z papiera okrem
formulárov; 30191400-8 - Skartovače

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Kancelárske potreby, papier, písacie pomôcky, kancelárske doplnky

Funkcia
Pre zabezpečenie výkonu administratívnej činnosti , kancelárske potreby pre zabezpečenie administratívnych prác
Technické vlastnosti

Jednotka

Popisovač na biele tabule Centropen, za sucha
stierateľný, balenie 10 ks, farba čierna, šírka stopy 2,5 5 mm

bal

15

Popisovač na biele tabule Centropen, za sucha
stierateľný, balenie 10 ks,farba červená, šírka stopy 2,5 5 mm

bal.

15

Popisovač na biele tabule Centropen, za sucha
stierateľný, balenie 10 ks,farba zelená, šírka stopy 2,5 5 mm

bal.

15
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Minimum

Maximum

Presne

Popisovač na biele tabule Centropen, za sucha
stierateľný, balenie 10 ks,farba modrá, šírka stopy 2,5 5 mm

bal

15

Stierka na sucho stierateľné povrchy, filcová,
magnetická

ks

30

Pero guličkové jednorazové, priehľadné telo, farba
náplne modrá

ks

50

Pero guličkové jednorazové, priehľadné telo, farba
náplne červená

ks

50

"Čínske pero", tuha modrej farby, priemer hrotu 0,5mm

ks

10

Aktové spony, rozmer 26mm, pozinkovaný drôt, balenie
100 ks

bal.

20

Aktové spony, rozmer 50mm, pozinkovaný drôt, balenie
100 ks

bal

10

Spinka do zošívačky na papier, rozmer 24/6, oceľové,
bal. 1000ks

bal.

20

Univerzálne kancelárske nožnice na strihanie papiera,
klasické, veľkosť 21 cm.

ks

2

Štandardné papierové obálky C5, samolepiace
prehybové, biele, bez okienka, rozmer 22,9 x 16,2cm

ks

500

Štandardné papierové obálky C6, samolepiace
prehybové, biele, bez okienka, rozmer 11,4 x 16,2cm

ks

500

Gombíková batéria 2032

ks

10

Alkalické batérie, veľkosť AA, odolné proti vytečeniu
kvapaliny, bez obsahu kadmia a ortuti, 1,5 Voltov, bal.
4ks

bal.

5

Alkalické batérie, veľkosťAAA, odolné proti vytečeniu
kvapaliny, bez obsahu kadmia a ortuti, 1,5 Voltov, bal.
4ks

bal.

5

Potvrdenka s juxtou A6, samoprepis 25x3, blok

ks

20

Pákový zakladač A4 s vreckom na vymeniteľný štítok,
plastový chrbát 7,5cm, kapacita 500 listov, s ochranným
spodným kovaním a uzatváracím mechanizmom a
chrbtovým krúžkom, farba čierna

ks

10

Pákový zakladač A4 s vreckom na vymeniteľný štítok,
plastový chrbát 7,5cm, kapacita 500 listov, s ochranným
spodným kovaním a uzatváracím mechanizmom a
chrbtovým krúžkom. Farba červená

ks

10

Matná laminovacia fólia na laminovanie formátu A4,
rozmer 216 x 303 mm, hrúbka 100 micronov, 100ks v
balíku

bal

3

Rýchloviazač závesný. Klasický rýchloviazač z
polypropylénu, veľkosť A4. Predná strana z priehľadnej
PP fólie, vybavený eurozávesom na uchytenie do
krúžkovej mechaniky. Rôzne farby.

ks

40

Papier do tlačiarne a kopírovacích strojov, formát A4 210
x 297mm, farba biela, belosť CIE 146, 80g/m2, 500ks v
balíku, 5 balíkov krabici

krab.

30

Školská špongia na tabuľu, rozmer 15cm x 10cm x 8cm

ks

20

Lepiaca páska transparentná, rozmer 50mm x 60m

ks

5

Lepiaca páska transparentná, rozmer 19mm x 33m

ks

5

Sáčky rolované s ušami, transparentné, 20x30cm, 500
ks v rolke

roliek

1

Špendlíky kalené, povrchová úprava nikel, 200ks v
balení.

ks

5

Trhací blok. Lepené bloky z bezdrevného papiera s
farebnou prednou stranou, 50-listové. Formát A5, úprava
linajková

ks

40

Lepidlo na papier tuhé, lepiaca tyčinka, 20g

ks

10
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Špagát, 200 m, 250 g. Klbko špagátu z pevného
polypropylénu. Na všestranné využitie, biela farba.

ks

5

Spisové dosky. Jednostranne poťahované kartónové
dosky A4 bez chrbta zo strojnej lepenky, spojené
šnúrkami. Prevedenie mramor, farba čierna.

ks

15

Popisovač - permanentný, centrofix ART 2637, čierna
farba

ks

5

Popisovač - permanentný, centrofix ART 2637, červená
farba

ks

5

Popisovač - permanentný, centrofix ART 2637, zelená
farba

ks

5

Euroobal z PVC bez chlopne. Otvor zhora, formát A4,
eurodierovanie, hrúbka 150 um, vhodný na materiál do
hrúbky 10 - 15mm. Balenie 10 ks

bal

5

Korekčný roller, páska 4,2 mm x 5m. Korekčný strojček s
aplikačným hrotom umožňujúcim pohodlné a čisté
nanášanie suchého korekčného filmu. Kvalitný strojček,
netrhavá páska.

ks

10

Samolepiace bločky na poznámky("super sticky"), rôzne
farby.Farebná kocka, 270 lístkov v kocke(v balíku),
rozmer 76x76mm

ks

5

Školský zošit 464, formát A4, linajkový s 8 mm riadkami,
60 listov

ks

5

Školský zošit 564, formát A5, linajkový s 8 mm riadkami,
60 listov

ks

5

Odkladacia mapa bez chlopní, formát A4, 200g, rôzne
farby

ks

20

Čistiaci roztok v spreji na biele tabule. Bez obsahu
alkoholu, 250ml.

ks

10

Popisovač - permanentný, na popisovanie väčšiny
neporéznych materiálov,hrot 0,6mm, čierna farba

ks

10

Pákový zakladač A4 s vreckom na vymeniteľný štítok,
plastový chrbát 7,5cm, kapacita 500 listov, s ochranným
spodným kovaním a uzatváracím mechanizmom a
chrbtovým krúžkom. Farba žltá

ks

10

Výstražná páska bielo červená. Nelepivá páska s
obojstrannou potlačou na vyznačovanie dočasných
prekážok. Rozmer 80mmx100m

ks

1

Rám na formát A4. Farba rámu prírodné drevo,
sklo-plastové-číre. Sololitová doska zvnútra, istená
svorkami, opakovane vyberateľná. Zavesenie na stenu
na šírku aj výšku. Zarámovaný formát A4 musí byť
viditeľný vcelej veľkosti.

ks

5

Obal na spisy A4 s gumou PP 0,60mmPlastový obal na
doklady formátu A4 s gumou na uzavretie. Hrúbka
plastu: 0,60mm. Mix farieb.

ks

35

Odkladacia mapa A4, s tromi chlopňami vyrobená z
kvalitného Eko kartónu. Slúži pre praktické ukladanie a
archiváciu dokumentov.

ks

20

Euroobal A4 matný 100 ks, 60 µm, bal 100 ks

bal

5

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Plnenie predmetu zákazky zahŕňa dopravu na miesto plnenia, do sídla objednávateľa
Cena zahŕňa balné
Faktúra s rozpisom jednotlivých položiek
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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..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, 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 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
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:

Nové Zámky

Obec:

Šurany

Ulica:

SNP 5

Čas / lehota plnenia zmluvy:
21.08.2019 09:28:00 - 21.08.2019 09:28:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

podľa OF

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: 695,83 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 835,00 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 3.6, 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.
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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 14.08.2019 10:22:01
Objednávateľ:
Základná škola, SNP 5, Šurany
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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