Kúpna zmluva č. Z201752008_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:

Daffer spol. s r. o.

Sídlo:

Včelárska 1, 97101 Prievidza, Slovenská republika

IČO:

36320439

DIČ:

2021592518

IČ DPH:

SK2021592518

Číslo účtu:
Telefón:

0903284701

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Materiál na výtvarnú a pracovnú výchovu pre MŠ_87

Kľúčové slová:

Fixky, vodové farby, štetec, lepidlo, lepiaca páska, výkresy, zošit, farebný papier, pc myš,
korková nástenka, taška mikroténová, popisovač, pero, pripináčiky, obálky, blok, odkladacia
maparýchloviazač

CPV:

22816100-4 - Poznámkové bloky; 22830000-7 - Zošity; 22850000-3 - Rýchloviazače a
súvisiace príslušenstvo; 22851000-0 - Rýchloviazače; 30124510-2 - Popisovače;
30192000-1 - Kancelárske potreby; 30192160-0 - Korektory; 30192900-0 - Korekčné
prostriedky; 30192910-3 - Korekčný pás alebo páska; 30199230-1 - Obálky; 44812220-3 Vodové farby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka:

Materiál na výtvarnú a pracovnú výchovu

Funkcia
Materiál na výtvarnú a pracovnú výchovu
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

Fixky farebné - Faber - súprava 12 ks

ks

6

Vodové farby - Faber Castell

ks

3

Vodové farby - Staedtler - 12 ks

ks

1

Alilínové vodové farby - Briliantné

ks

2

Súprava plochých štetcov- č. 8; 10 a 12

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

Plochý štetec č. 10

ks

10

Plochý štetec č. 12

ks

10

Korekčný lak na vodnej báze

ks

3

Korekčná páska - 5 mm x 6 m

ks

2

Pritt v tyčinke 10g

ks

5

Pritt v tyčinke 15g

ks

10

Pritt v tyčinke 20g

ks

4

Pritt v tyčinke 40g

ks

2

Lepiaca páska - 38 mm x 66, transparentná

ks

3

Sekundové lepidlo - Loctive super atak, 3g

ks

1

Výkres A4 - 200 ks

ks

4

Výkres A3 - 200 ks

ks

4

Kresliaci kartón A4 - citrónovo žltý, 300g

ks

5

Kresliaci kartón A4 - červený, 300g

ks

5

Kresliaci kartón A4 - modrý, 300g

ks

5

Kresliaci kartón A4 - trávovozelený, 300g

ks

25

Kresliaci kartón A4 - 300g, 25 x 35 cm, 50 hárkov

ks

1

Kopírovací papier A4 - 80g/m2; 200 ks

ks

1

Zošit A5; 40 listov, linajkjový, č. 544

ks

3

Zošit A5; 60 listov, linajkový, č. 564

ks

4

PC myš - Blue dynamic, optická, 3 tlačítková, 1 koliesko,
USB, 1480dpi, zelená

ks

1

Obal PP EURO A4 - 11 dierkový, lesklý, priehľadný, 50
MIC, 100 ks v balení

balenie

1

Farebný lepiaci papier - 8 farebných hárkov

ks

3

Korková nástenka 60x90cm

ks

1

Mikroténová taška - 22+12x44 cm, 100 ks v bloku

ks

1

Popisovač - permanentný, čierny, Centropen 2846, 1
mm

ks

10

Popisovač - permanentný, zelený, Centropen 2846, 1
mm

ks

3

Popisovač na CD, DVD, BD - Centropen pen 4606,
čierny

ks

2

Popisovač - permanentný, súprava 4 farby, hrot 2 - 5
mm

ks

2

Guľôčkové pero - Pentel Rolly BP127C-C, modré

ks

4

Gelové pero - Pilot frixion gumovacie; 0,7mm, modré

ks

2

Pripináčiky - Push pins, farebné, 100 ks

ks

1

Obálky C4 - samolepiace s odtrhávacou páskou, biele,
50 ks, 229x324 mm; 90g/m2

ks

1

Obálky C6 - samolepiace s odtrhávacou páskou, biele,
100 ks, 114x162 mm; 80g/m2

ks

1

Obálky bublinkové B12 - samolepiace, 140x225
(115x215) mm, 5 ks

ks

1

Blok linajkový B5 - so špirálou, motív "vlčie maky" s
plastovou obálkou, listy po dlhšej strane farebne
rozlíšené, 160 listov

ks

1

Plastový obal so zapínaním - A5 "vlčie maky" s
otváraním zhora

ks

2

Rýchloviazač RO, A4 - Lux, červený obyčajný

ks

5

Rýchloviazač RO, A4 - Lux, modrý obyčajný

ks

5
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Rýchloviazač RO, A4 - Lux, žltý obyčajný

ks

5

Rýchloviazač RO, A4 - prešpárovaný, červený

ks

3

Rýchloviazač RO, A4 - prešpárovaný, modrý

ks

3

Rýchloviazač RO, A4 - prešpárovaný, žltý

ks

3

Odkladacia mapa OM3, A4 - s 3 chlopňami a gumičkou,
prešpárovaná červená

ks

1

Odkladacia mapa OM3, A5 - s 3 chlopňami a gumičkou,
prešpárovaná, modrá

ks

1

Odkladacia mapa OM3, A6 - s 3 chlopňami a gumičkou,
prešpárovaná, žltá

ks

1

Listové spony, 28 mm, 100 ks

ks

2

Orezávací nožík veľký, 15x18 mm

ks

1

Nožnice, 22cm, farebná rúčka

ks

1

Plastový obal so zapínaním, A4, "vlčie maky" s
otváraním zhora

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
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
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
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:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

materská škola - Óvoda, Ul. mieru 16, 945 01 Komárno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
23.10.2017 10:31:00 - 27.10.2017 10:31:00
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3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

cely predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

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 vrátane DPH: 324,00 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.

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 12.10.2017 11:38:01
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Daffer spol. s r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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