Kúpna zmluva č. Z201927136_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

Slovenské národné divadlo
Pribinova 17, 81901 Bratislava, Slovenská republika
00164763
2020829954
SK2020829954
+421220472180, +421220472181

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Dávid Vorčák

Sídlo:

č. 47, 02947 Oravská Polhora, Slovenská republika

IČO:

41964012

DIČ:

1075515683

IČ DPH:

SK1075515683

Číslo účtu:

SK56 7500 0000 0040 0475 9274

Telefón:

0903609837

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Tlačiarne

Kľúčové slová:

tlačiareň, skener, kopírovanie

CPV:

30232110-8 - Laserové tlačiarne

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Laserové tlačiarne určené pre zamestnancov.

Funkcia
Doplnenie tlačiarní pre zamestnancov.
Technické vlastnosti

Jednotka

1. LED tlačiareň - farebná, multifunkčná, A4

ks

1

2. Laserová tlačiareň, čiernobiela, multifunkčná, A4

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. LED tlačiareň - farebná, multifunkčná, A4

skener, kopírka, 18 strán za minútu čiernobielo, 18 strán za minútu
farebne, 600× 2400dpi, automatický podávač, dotykový LCD,
AirPrint, duplex, ADF, 512MB, USB 2.0, LAN, WiFi, (Brother
DCP-L3550CDW)

2. Laserová tlačiareň, čiernobiela, multifunkčná, A4

kopírka, 34 strán za minútu čiernobielo, 2400x 600dpi, automatický
podávač, 128MB, ADF, duplex, USB 2.0, LAN, (Brother
DCP-L2552DN)

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Minimum

Maximum

Presne

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia (v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesto plnenia - do
sídla Objednávateľa)
2. Objednávateľ požaduje dodať tovar v súlade s jeho špecifikáciou, opačnom prípade to bude považovať za podstatné
porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
3. V prípade ponúknutia ekvivalentu je dôležité, aby išlo o plnohodnotný ekvivalent, t.j. aby laserové tlačiarne spĺňali minimálne
parametre - požiadavky Objednávateľa na technické vlastnosti. V prípade ponúknutia ekvivalentu, Dodávateľ oznámi
Objednávateľovi názov a typ ekvivalentu do troch (3) kalendárnych dní od uzavretia zmluvy. Dodanie ponúkaného ekvivalentu
je podmienené predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa.
4. Dodaný tovar musí byť nový, nepoškodený, nevystavovaný, prvotriednej kvality.
5. Doručenie tovaru do sídla Objednávateľa a jeho odovzdanie kontaktnej osobe za Objednávateľa.
6. Vystavenie faktúry po dodaní tovaru Objednávateľovi.
7. Splatnosť faktúry : do 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry Objednávateľovi (faktúra musí obsahovať meno kontaktnej
osoby za Objednávateľa a číslo zmluvy).
8. Dodávateľ bude avizovať dodanie tovaru priamo kontaktnej osobe Objednávateľa minimálne jeden pracovný deň pred
plánovaným dodaním.
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 I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

SND, Pribinova 17, Bratislava

Čas / lehota plnenia zmluvy:
23.09.2019 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

2,0000

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: 311,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 374,00 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.
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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 11.09.2019 12:48:02
Objednávateľ:
Slovenské národné divadlo
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Dávid Vorčák
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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