Kúpna zmluva č. Z201927443_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 Komárno
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
00306525
2021035731

035 2851 223, 035 2851 336

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ARKA, a.s.

Sídlo:

Palatínova 15, 94501 Komárno, Slovenská republika

IČO:

36523496

DIČ:

36523496/621

IČ DPH:

SK2020158613

Číslo účtu:

SK6911000000002627024072

Telefón:

+421908737468

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Výtvarné potreby

Kľúčové slová:

farba temperová, značkovač, popisovač, ceruzky, lepidlo, plastelina, podložka, výkres,
alobal, nálepky

CPV:

30192122-2 - Plniace perá; 30192130-1 - Ceruzky; 30197644-2 - Xerografický papier;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Výtvarné potreby

Funkcia
Výtvarné potreby
Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.
Technické vlastnosti

Jednotka

Popisovače, 12 ks v kvalite STABILO TRIO JUMBO v
blistri

bal

3

Popisovače 12 ks, vyprateľné , 1,0 mm

bal

3

Liner 0,3 mm

ks

1

Batéria tužková AA LR6, alkalická v kvalite energizer 4
ks, 1,5 V

bal

1

Značkovač, Gold, 1,5 -3,0 mm

ks

2

Popisovač čierny permanentný, 1,0 mm

ks

20
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Minimum

Maximum

Presne

Popisovač permanentný, 4 farby v jednej sade

ks

1

Tuhy do pier v kvalite Pilot frixion, modrá, 0,7 mm x 3 ks

bal

3

Náplň do pera, Pilot frixion clicker 0,5 mm x 3 ks

bal

3

Farby vodové v kvalite KIN 174503

ks

6

Farba temperová v kvalite JOVI 500 ml, telová

ks

3

Farba temperová v kvalite JOVI 500 ml, oranžová

ks

1

Farba temperová v kvalite JOVI 500 ml, červená

ks

3

Farba temperová v kvalite JOVI 500 ml, svetlá zelená

ks

2

Farba temperová v kvalite JOVI 500 ml,žltá

ks

3

Farba temperová v kvalite JOVI 500 ml,fialová

ks

1

Farba temperová v kvalite JOVI 500 ml,hnedá

ks

1

Farba temperová v kvalite JOVI 500 ml,biela

ks

3

Ceruzky grafitové , 6 ks v bal. - 2x HB,2B,3B,2H,3H

bal

1

Spony kancelárske 32mm, farebné, 75 ks

bal

4

Spony kancelárske, 25 mm RON 461, 100 ks, šípové
spony, dlžka 25 mm

bal

4

Spony kancelárske 78 mm, 50 ks, kovové oblé

bal

1

Spinky, RON 24/6, 2000 ks , do klasických zošívačiek.
Vnútorná šírka spinky 12 mm. Dĺžka nožičky 6 mm.

bal

4

Orezávač, 18 mm v blistri

ks

1

Orezávač so 4 náhradnými čepelami, 18 mm, balenie v
blistri

bal

1

Lepidlo, tyčinkové v kvalite Pritt stick 10 gr

ks

5

Lepidlo, tyčinkové v kvalite Pritt stick 20 gr

ks

10

Lepidlo, tyčinkové v kvalite Pritt stick 40 gr

ks

8

Lepidlo, v kvalite GAMAFIC 100g

ks

3

Univerzálne lepidlo v kvalite Pattex 100 %, 100 ml

ks

1

Roller, v kvalite FRIXION CLICKER MIRA 0,7 mm modrý

ks

3

Roller, v kvalite FRIXION CLICKER MIRA 0,5 mm modrý

ks

3

Roller, v kvalite FRIXION PILOT 0,7 mm modrý

ks

2

Roller, v kvalite FRIXION PILOT POINT 0,5 mm modrý,
s tekutou náplňou, predpisovateľný

ks

2

Výkres A4, 180g, biely, 200ks/bal.

bal

7

Výkres A3, 220g

bal

3

Skicár farebný , A4, blok 20 listov

bal

10

Skicár farebný , A3, blok 20 listov

bal

9

Podložka , A4, lamino fialová

ks

2

Podložka , A4, lamino modrá

ks

2

Podložka , A4, lamino biela

ks

1

Plastelína farebná 100g

bal

5

Plastelína farebná 200g 10 ks

bal

18

Podložka na modelovanie A3

ks

6

Dierovač v kvalite RON 810 modrý. S posuvným
príložníkom, kovová základňa a plastová páka s
kovovou výstuhou, protišmyková podložka, odklopná
odpadová miska, kapacita dierovania 30 listov, možnosť
dierovania 4 dier pre štandardné štvorkrúžkové
mechaniky.

ks

1

Korekčná páska 5mm x 3m

ks

10

Opravný lak fluid, tekutý korektor 20 ml so štetcom

ks

2
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Záznamová kniha, A5 100 lis. linajkované, pevná šitá
väzba a laminovaný tvrdý obal

ks

5

Špajdle drevené 30 cm / 100ks

ks

2

Sáčky mikroténové, transparentný - rolka /250 ks

ks

4

Vrecká celofánové, 160 x330 mm, 50 ks

bal

2

Dekoračný glitrový lep, pastelové farby, 10,5 ml

ks

2

Oči kreatívne, 8-14 mm

ks

2

Drôtiky plyšové, 25 ks, rôzne farby

bal

4

Alobal, 10m x 30cm extra strong, hrúbka 17 mikrónov

ks

2

Lampion zvieratka

ks

1

zástera na výtv. výchovu z PVC bez rukávov, 33,5 x 47
cm - mix motívov

ks

2

Zástera na výtv. výchovu z PVC, s farebným motívom jahoda, 54 x 44 cm

ks

2

Nálepky trblietavé sovičky, 1 list. Samolepiace trblietavé
nálepky na liste 15 x 16,5 cm. Design sovičky

ks

1

Podložka A4, zatváracia s klipom EKO červená s
kovovou upínacou sponou na uchytenie papiera.
Zakrývacia doska chráni prenášané dokumenty.

ks

3

Obal A4 na doklady s gumou. Plastový obal formát A4 ,
6 roztiahnuteľných priehradiek s indexom. Šité hrany,
uzatváranie na gumičky v rohoch, hrúbka plastu 0,90
mm.

ks

2

Rýchloviazač obyčajný, A4 Ekonomik 200g Zelený z eko
kartónu s gramážou 200g/m2

ks

10

Rýchloviazač A4 obyčajný cely, Zelený, z eko kartónu s
gramážou 200g/m2

ks

10

Mapa s gumou prešpánová, oranžová

ks

10

Zošívačka v kvalite SAX 239 zelená. Zošívačka s
kovovou konštrukciou a protisklozovým dnom. Zošíva,
pripína a pribíja. Spinky 24/6, 26/6. Vklad 63 mm.
Kapacita 25 listov.

ks

1

Obálky samolepiace, C5/25ks bal.

bal

2

Obálky samolepiace, DL/50ks bal.

bal

4

Dovolenka A6, NCR

ks

2

Euroobaly, A4 50 micron číry, 100 ks, lesklý a hladký
povrch

bal

4

Zakladací obal L A4 formát L na dokumenty v červenej
farbe 110 µ.

ks

10

Plastový obal s cvokom DL červený

ks

3

Obal A4, priehľadný plastový obal, hrúbka PP 0,65 mm,
dizajn Arabesque v 6 rôznych farbách. Spevnené obšité
hrany.

ks

3

Vrecia, 700 x 1100 mm/ 0,05mm, 25 ks PE vrecia na
odpadky, odolné, objem 120 litrov, hrúbka 50µ. Balené v
rolka po 25 ks

rol

2

Vrecia do odpadových košov, 500 x 600 / 0,04 mm, 25
ksobjem 30 litrov, hrúbka 40 µ. Balené v rolke po 25 ks.

rol

5

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
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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

popisovač 1.jpg

popisovač 1.jpg

popisovace-vypratelne.jpg

popisovace-vypratelne.jpg

liner.jpg

liner.jpg

farby vodové.jpg

farby vodové.jpg

farebné spony.jpg

farebné spony.jpg

grafitova-ceruzka.jpg

grafitova-ceruzka.jpg

kancelarske-sponky-dzka-78-mm-.jpg

kancelarske-sponky-dzka-78-mm-.jpg

orezavac-18mm-v-blistri.jpg

orezavac-18mm-v-blistri.jpg

značkovač Gold.jpg

značkovač Gold.jpg

permanentny-popisovac-4-farby-.jpg

permanentny-popisovac-4-farby-.jpg

batéria.jpg

batéria.jpg

temperová farba.jpg

temperová farba.jpg

opravny-lak-fluid-20-ml-so-stetcom.jpg

opravny-lak-fluid-20-ml-so-stetcom.jpg

záznamová kniha.jpg

záznamová kniha.jpg

oci-kreativne-8-14mm.jpg

oci-kreativne-8-14mm.jpg

lampion-zvieratka.jpg

lampion-zvieratka.jpg

nalepky-trblietave-sovicky-.jpg

nalepky-trblietave-sovicky-.jpg

mapa-253-s-gumou-zlta.jpg

mapa-253-s-gumou-zlta.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola, Ul. mieru 16, 94501 Komárno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
16.09.2019 14:03:00 - 30.09.2019 14:03:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celý predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000
Strana 4 z 5

3.4

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: 445,83 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 535,00 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.

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 12.09.2019 15:38:01
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ARKA, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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