Kúpna zmluva č. Z202123507_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
66, 05960 Tatranská Lomnica, Slovenská republika
31966977
2021202931
SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192
+421 903987420

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Hauerland spol. s r.o.

Sídlo:

Matúšova 56, 81104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35777885

DIČ:

2020276555

IČ DPH:

SK2020276555

Bankové spojenie:

IBAN: SK6402000000001364964753

Telefón:

0254776441

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kalendáre, diáre na rok 2022

Kľúčové slová:

stolové kalendáre, nástenné kalendáre, diáre

CPV:

30199792-8 - Kalendáre; 22817000-0 - Diáre alebo osobné organizéry; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Stolový kalendár Poľovník 2022
2. Stolový kalendár KUCHÁRKA 2022
3. Stolový kalendár ZÁHRADKÁR 2022
4. Nástenný trojmesačný kalendár 2022 - univerzálny
5. Diár - denný záznam 2022
Položka č. 1:

Stolový kalendár Poľovník 2022

Funkcia
stolový kalendár pre zamestnancov - Poľovník
Technické vlastnosti

Jednotka

množstvo

ks

100

šírka

mm

300

výška

mm

120

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

Vario špirála, natieraný lesklý papier, 64 strán.Stolový
týždňový kalendár Poľovník s originálnymi fotografiami
divých zvierat, s informáciami o ich spôsobe života,
doplnený piktogramami o love. S prehľadným mesačným
kalendáriom, hodinovým delením, fázami Mesiaca,
východmi, západmi Slnka i Mesiaca, slovenskými,
českými menami (plus netradičné mená).
Položka č. 2:

Stolový kalendár KUCHÁRKA 2022

Funkcia
stolový kalendár pre zamestnancov - Kuchárka
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

množstvo

ks

10

šírka

mm

300

výška

mm

120

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Stolový týždenný kalendár s originálnymi fotografiami a
inšpiráciou na prípravu chutných, nenáročných jedál.
Prehľadné mesačné kalendárium s hodinovým delením,
fázami mesiaca, východmi a západmi slnka a mesiaca, s
obsahom slovenských a českých mien. Vario špirála,
natieraný lesklý papier, 64 strán
Položka č. 3:

Stolový kalendár ZÁHRADKÁR 2022

Funkcia
stolový kalendár pre zamestnancov - Záhradkár
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

množstvo

ks

10

šírka

mm

231

výška

mm

145

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Stolový týždenný kalendár s originálnymi fotografiami
rastlín a kvetov záhradky. Prehľadné mesačné
kalendárium s hodinovým delením, fázami mesiaca,
východmi a západmi slnka a mesiaca, s obsahom
slovenských a českých mien. Vario špirála, natieraný
lesklý papier, 64 strán
Položka č. 4:

Nástenný trojmesačný kalendár 2022 - univerzálny

Funkcia
nástenný kalendár do kancelárii - univerzálny
Technické vlastnosti

Jednotka

množstvo

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Nástenný trojmesačný kalendár, univerzálny. Počet
listov: 12. Väzba: lišta. Celkový formát: 29,5 × 64 cm.
Kalendárium: mesačné so slovenskými menami, štátne
sviatky okolitých krajín. Posuvné okienko.
Položka č. 5:

Diár - denný záznam 2022

Funkcia
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Minimum

Maximum

Presne
8

diár na zaznamenávanie pre zamestnancov denný
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

množstvo

ks

30

šírka

mm

143

výška

mm

205

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Dosky diára sú vyrobené z univerzálneho matného
materiálu na báze zušľachteného papiera, ktorý je bez
štruktúry. Diár obsahuje miesto pre osobné údaje,
plánovač dovolenky, plánovací kalendár, medzinárodné
telefónne predvoľby, tiesňové volanie v európskych
štátoch, časové pásma, vzdialenosť miest v ČR a SR,
prevodník jednotiek, prevodník konfekčných veľkostí,
medzinárodné sviatky, ročný prehľad, adresár, mapu
EU, ČR a SR. Farba zelená.
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Faktúra(prílohou je dodací list) musí obsahovať rozpis jednotlivých položiek s jednotkovou cenou bez DPH, s DPH a celkovú
cenu za dodané množstvo plnenia bez DPH, s DPH, a číslo zmluvy EKS
Požaduje sa nahlásiť verejnému obstarávateľovi /kontaktnej osobe/ deň dodávky, aspoň jeden deň vopred
Požaduje sa dodanie tovaru v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 14.00 hod.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
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:

Prešovský

Okres:

Poprad

Obec:

Tatranská Lomnica

Ulica:

č. 66

Čas / lehota plnenia zmluvy:
29.11.2021 07:00:00 - 10.12.2021 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

158,0000

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: 398,98 EUR
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4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 478,78 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 Z202123507

V Bratislave, dňa 25.11.2021 13:38:02
Objednávateľ:
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Hauerland spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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