Kúpna zmluva č. Z201827943_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:

Kancelárske potreby pre MŠ s VJM_69

Kľúčové slová:

krepový papier, ofsetový kartón, lepidlo, lepiace tyčinky, lepiaca páska,

CPV:

30192000-1 - Kancelárske potreby; 30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie;
30192800-9 - Samolepiace etikety; 37822100-7 - Pastelky; 44812200-7 - Olejové a vodové
farby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Kancelárske potreby pre materskú školu

Funkcia
Kancelárske potreby pre materskú školu
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

Krepový papier, 10 mix farieb, 10 farieb v balení

balenie

2

Výkres A4 180g, Ofsetový katrón A4, 180g, 200 ks v
balení

balenie

4

Herkules lepidlo, 250 g, Univerzálne disperzné lepidlo
riediteľné vodou pre domácnosť a domácu dielňu. Lepí
papier, korok, kožu, drevo a drevovláknité materiály

ks

6

Pritt Stick 40g. Nové lepiace tyčinky na papier, kartón a
fotografie. Ekologické - 90% lepidla z obnoviteľných
zdrojov, 70% obalu z recyklovaných plastov.

ks

8

Lepiaca páska 48 mm x 66 m, transparentná.

ks

3
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Minimum

Maximum

Presne

Lepiaca páska 19 mm x 33 m, transparentná

ks

6

Samolepiace bločky NEON s rozmermi 51x51 mm. 1 ks
balenia obsahuje 250 lístkov v 5 rôznych neónových
farbách

ks

3

Špagát juta, 500 x 2, 100 g, 100 m

ks

3

Farbičky Junior 10 farebné FABER CASTELL.
Trojuholníkové farbičky vysoko odolné proti lámaniu,
ideálne pre začiatočníkov. Vhodné pre deti od 4. rokov.
Na každej farbičke je miesto pre meno dieťaťa. Farbičky
podporujú motorické zručnosti a výtvarný prejav. Hrubý
trojuholníkový tvar umožňuje lepšie ovládanie v rannom
veku. Sú vyrobené použitím dreva zo znovu
zalesnených plôch. Hladká 3,3 mm tuha s intenzívnymi
farbami, ľahko strúhateľné priloženým strúhadlom. Sada
10 ks.

ks

6

Kopírovací papier Multilaser A4 80g. Ideálny papier pre
jednoduché reporty, ale aj celofiremnú komunikáciu jednofarebná tlač, veľkoobjemová tlač a kopírovanie.
Balík obsahuje 500 hárkov

balenie

4

Vodové farby KIN 174 503. Vodové farby s brikiantnými
odtieňmi pre špeciálne výtvarné techniky, priemer krúžku
22,5 mm

ks

4

Euroobal A4 50 μm, číry, 100 ks v balení. Plastový obal
s eurouzáverom na ukladanie materiálov. Lesklý a
hladký povrch umožňuje výbornú viditeľnosť uložených
materiálov. Hrúbka 50 mikrónov / 0,050 mm. Formát A4,
balenie po 100 ks

balenie

3

Pritt Multi-fix 35g. Univerzálna lepiaca guma, 55
štvorčekov. Alternatíva k lepiacim páskam a
pripináčikom na dočasné a rýchle upevňovanie plagátov,
fotografií.

ks

4

Štetec plochý, č. 12. Štetec pre kolákov na maľovanie
vodovými, temperovými alebo olejovými farbami. Plochý
štetec má krátku drevenú prírodnú rúčku, vlasštetina.
Balenie 12 ks

balenie

3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto 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
V čase letných prázdnin bude termín dodania upresnený s riaditeľkou MŠ.
Názov
2.4
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola s VJM, Handlovská 4, 945 01 Komárno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
09.07.2018 09:35:00 - 31.07.2018 09:35:00

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 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 124,58 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 149,50 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 03.07.2018 10:14:01
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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