Kúpna zmluva č. Z202124307_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:

1.2

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1, 81101 Bratislava, Slovenská republika
35732881
2020268910
SK2020268910
0267201111

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Tibor Varga TSV PAPIER

Sídlo:

Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika

IČO:

32627211

DIČ:

1020577811

IČ DPH:

SK1020577811

Bankové spojenie:

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755

Telefón:

0917443163

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kancelárske potreby

Kľúčové slová:

kancelárske potreby

CPV:

30192000-1 - Kancelárske potreby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Kancelárske potreby

Funkcia
Kancelárske potreby na zabezpečenie administratívnych prác objednávateľa
Počty uvedené v tomto opise sa vzťahujú buď na kusy, ak je uvedené ks, prípadne na celé balenia, ak je uvedené bal. (v
takomto prípade je za označením bal. uvedené z koľkých kusov balenie pozostáva).
Technické vlastnosti

Jednotka

Kancelársky papier, A4, gramáž 80 g, biely

bal. (=500
listov)

180

Kancelársky papier, A3, gramáž 80g, biely

bal. (=500
listov)

2

Euroobal, priehľadný číry euroobal z polypropylénu,
otvor zhora, eurodierovanie, povrch matný a mierne
pórovitý. Formát A4. Hrúbka: minimálne 45 mic.

bal. (=100 ks)

30

Ceruzka grafitová s gumou, tvrdosť HB

ks

50

Plastové guľôčkové pero,s ihlovým hrotom, farba náplne
modrá

ks

40

Spinky do zošívačky, 24/6, vyrobené zo silného drôtu

bal. (=1000 ks)

15

Spinky do zošívačky 10/4, vyrobené zo silného drôtu

bal. (=1000 ks)

15
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Minimum

Maximum

Presne

Zvýrazňovač centropen HIGHLIGHTER alebo
ekvivalent, modrý, šírka stopy 1-4,6 mm

ks

30

Zvýrazňovač centropen HIGHLIGHTER alebo
ekvivalent, oranžový, šírka stopy 1-4,6 mm

ks

30

Zvýrazňovač centropen HIGHLIGHTER alebo
ekvivalent, žltý, šírka stopy 1-4,6 mm

ks

30

Zvýrazňovač centropen HIGHLIGHTER alebo
ekvivalent, ružový, šírka stopy 1-4,6 mm

ks

30

Zvýrazňovač centropen HIGHLIGHTER alebo
ekvivalent, zelený, šírka stopy 1-4,6 mm

ks

30

Spony listové 33 mm pozinkované

bal. (=100 ks)

5

Samolepiaci bloček 75x75 mm, 400 listov, rôzne farby
neónové

ks

25

Jednorázová batéria alkalická mikrotužková AAA

bal. (=10 ks)

4

Jednorázová batéria alkalická tužková AA

bal. (=8 ks)

4

Lepiaca páska 24 mm x 33 m transparentná

ks

2

Lepiaca páska 50 mm x 66 m transparentná

ks

2

Korekčná páska pritt 4,2 mm x 10 m alebo ekvivalent

ks

15

Lepiaca tyčinka hmotnosť 20g

ks

20

Odkladacia mapa papierová 253 EKO A4 s 3
chlopňami, modrá

ks

100

Kovový dierovač, kapacita dierovania: 30 listov 80g/m2
papiera

ks

5

Centropen Liner 4611 čierny 0,3 mm alebo ekvivalent

ks

20

Centropen Liner 4611 červený 0,3 mm alebo ekvivalent

ks

20

Zošívačka na veľkosti spon 24/6, 26/6, kapacita
zošívania na minimálne 30 listov

ks

7

Rýchloviazač A4 s celou prednou stranou a závesom do
poradača, z prešpánu 350 g, farba žltá

ks

30

Rýchloviazač A4 s polovičnou prednou stranou a
závesom do poradača, z prešpánu 350 g, farba modrá

ks

12

Samolepiace papierové záložky, rozmer: 20 x 50 mm, v
4 neónových farbách po 50 lístkov

bal. (=4x50
lístkov)

20

Guma bielošedá, biela gumuje grafitové čiary a šedá
atrament, stredne tvrdá, rozmery: 57x19,5x8 mm

ks

20

Kovové strúhadlo na ceruzky

ks

10

Kalkulačka stolová Casio MS 10 B S, 10-miestna alebo
ekvivalent

ks

5

Stabilo point 88 liner, stopa: 0.4 mm, farba modrá alebo
ekvivalent

ks

20

Stabilo point 88 liner, stopa: 0.4 mm, farba modrá tmavá
alebo ekvivalent

ks

20

Stabilo point 88 liner, stopa: 0.4 mm, farba čierna alebo
ekvivalent

ks

20

Stabilo point 88 liner, stopa: 0.4 mm, farba zelená alebo
ekvivalent

ks

20

Stabilo point 88 liner, stopa: 0.4 mm, farba zelená svetlá
alebo ekvivalent

ks

10

Stabilo point 88 liner, stopa: 0.4 mm, farba červená
alebo ekvivalent

ks

10

Stabilo point 88 liner, stopa: 0.4 mm, farba červená
tmavá alebo ekvivalent

ks

10

Stabilo point 88 liner, stopa: 0.4 mm, farba hnedá alebo
ekvivalent

ks

5
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Stabilo point 88 liner, stopa: 0.4 mm, farba oranžová
alebo ekvivalent

ks

20

Stolový pracovný kalendár na rok 2022

ks

38

Pravouhlé trojuholníkové pravítko s ryskou s dĺžkou 16
cm

ks

5

Pravítko plastové s jednou stupnicou 30 cm číre

ks

5

Špagát trikolóra na pečatenie dokumentov, min. 63 m,
1,25 mm

ks

2

Blok formátu A4 so špirálou na dlhšej strane, min. 60
linajkových listov

ks

20

Blok formátu A5 so špirálou na dlhšej strane, min. 70
linajkových listov

ks

20

Denný pracovný diár na rok 2022, rozmer A5, čierny

ks

14

Nástenný 3–mesačný kalendár štandard na rok 2022

ks

2

Kancelárske nožnice s pogumovaným úchytom a
strihacou časťou z nehrdzavejúcej ocele, veľkosť: 20,5
cm

ks

5

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa na balenie, dopravu na miesto plnenia, vyloženie na mieste plnenia.
Miesto dodania tovarov je v meste Bratislava.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Dodávateľ je povinný objednávateľovi do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy, predložiť podrobný rozpis cien (€ bez DPH, €
s DPH) na všetky položky podľa jednotlivých druhov tovarov s presnou špecifikáciou ponúkaného tovaru preukazujúcu
splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky.
Dodávka sa považuje za kompletnú dodaním všetkých tovarov v zmysle opisného formulára, čiastočné plnenie sa nepripúšťa.
Požaduje sa dodanie tovaru objednávateľovi v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.
V prípade, že v popise je uvedený konkrétny typ tovaru, pripúšťa sa ekvivalentné plnenie, pričom dodávateľ je povinný dodržať
rovnaké alebo vyššie technické parametre ako má uvedený referenčný typ.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v pôvodnom mieste dodania tovaru na vlastné náklady.
Právo fakturovať vzniká dodávateľovi dňom dodania kompletného predmetu zmluvy objednávateľovi. Kompletnosť
objednávateľ potvrdí na dodacom liste.
Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
Tovar musí byť doručený bez akýchkoľvek vád. Objednávateľ môže odmietnuť tovar prevziať ak zistí preukázateľné chyby,
nedostatočnú kvalitu, dodanie iného tovaru alebo rozdiel v množstve.
Nedodržanie predmetu zmluvy alebo lehoty dodania sa chápe ako podstatné porušenie zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak uzavretá zmluva nespĺňa požiadavky určené v predmete zmluvy.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský
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3.2

Okres:

Bratislava V

Obec:

Bratislava - mestská časť Petržalka

Ulica:

Muchovo nám. 12

Čas / lehota plnenia zmluvy:
10.12.2021 08:00:00 - 17.12.2021 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

Celý set v zmysle opisného formulára

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 944,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 132,80 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202124307

V Bratislave, dňa 07.12.2021 12:50:01
Objednávateľ:
METRO Bratislava a.s.
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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202124307
Zákazka
Identifikátor

Z202124307

Názov zákazky

Kancelárske potreby

Verejný detail zákazky

https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/318064

Dodávateľ
Obchodný názov

Tibor Varga TSV PAPIER

IČO

32627211

Sídlo

Vajanského 80, Lučenec, 98401, Slovenská republika

Dátum a čas predloženia

7.12.2021 10:26:09

Hash obsahu návrhu plnenia

dF2nnZ1TqWgUyrZKhiHjSZXdQ7ea+l5RqrXb8YN9/nA=

Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Dodávka kancelárskych potrieb podľa špecifikácie
Prílohy:

