Kúpna zmluva č. Z202122999_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

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 04200 Košice, Slovenská republika
00397610
2020486710
SK2020486710
+421556024327

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Up Déjeuner, s. r. o.

Sídlo:

Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

53528654

DIČ:

2121424228

IČ DPH:

SK2121424228

Telefón:

+421903432027

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Vianočné darčekové poukážky

Kľúčové slová:

Darčekové poukážky

CPV:

30199750-2 - Poukážky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Darčekové poukážky

Funkcia
Univerzálne využitie darčekových poukážok - kultúrne a športové podujatia, nákup drogérie, kozmetiky, kníh, liekov a
vitamínov, vzdelávanie, wellness, príp. iné ďalšie využitie.
Technické vlastnosti

Jednotka

Nominálna hodnota jednej darčekovej poukážky

EUR

5

Počet darčekových poukážok v jednej obálke (74x)

ks

20

Počet darčekových poukážok v jednej obálke (1x)

ks

18

Počet obálok SPOLU

ks

75

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Platnosť darčekových poukážok

do konca roka 2022

2.3

Minimum

Maximum

Presne

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Celková cena za predmet zákazky obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s vyhotovením, dodaním darčekových
poukážok, balením a všetky ďalšie prípadné náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu zákazky.
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Poukážky požadujeme samostatne balené 20ks po 5,- € (74x) a 18ks po 5,- € (1x) v jednej obálke s vianočným motívom pre
každého zamestnanca.
Platnosť darčekových poukážok do konca roka 2022
Zoznam prevádzok akceptujúcich poukážky min. v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji.
Kupujúci neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy.
Podkladom pre fakturáciu bude dodací alebo preberací list dodávateľa potvrdený objednávateľom o prevzatí skutočného
množstva a kvality predmetu zákazky, vrátane služieb s dodaním predmetu zákazky.
Darčeková poukážka musí obsahovať ochranné znaky zamedzujúce falšovanie alebo pozmeňovanie zodpovedajúce
všeobecným právnym predpisom na kvalitu a hygienu tlače a predpisom o ceninách.
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:

Košický

Okres:

Košice

Obec:

Košice

Ulica:

Letná 1/9

Čas / lehota plnenia zmluvy:
26.11.2021 10:30:00 - 30.11.2021 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

bal.

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: 7 487,75 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 487,75 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.
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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 Z202122999

V Bratislave, dňa 25.11.2021 10:38:02
Objednávateľ:
Technická univerzita v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Up Déjeuner, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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