
Kúpna zmluva č. Z202123787_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI
Sídlo: Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 35987006
DIČ: 2021433172
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK7081800000007000239822
Telefón: 0484712727

1.2 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 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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kancelárske potreby

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Zošívačka plastová ks 3

Zošit A5 linajkový (8mm) 60l tvrdý obal ks 30

Samolepiace bločky 75x75 mm 320 lis. - mix neonových 
farieb ks 10

Samolepiace záložky 20x50 mm 4 farby x 50 lístkov ks 15

Lepidlo tyčinka Pritt Stick/20 ks 10

Lepiaca páska priesvitná 12mm x 10 m bal 12 ks bal 3

Taška A4 s rozšíreným dnom 250x353 mm  25 ks v bal bal 10

Carioca/Corvina Memory zvýrazňovač 5,5 mm vodná 
báza žltý ks 8

Carioca/Corvina Memory zvýrazňovač 5,5 mm vodná 
báza oranžový ks 8

Centropen Popisovač permanent okrúhly hrot 1 mm 
čierny ks 12
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Centropen Popisovač permanent okrúhly hrot 1 mm 
červený ks 12

Centropen Popisovač permanent okrúhly hrot 1 mm 
zelený ks 12

Centropen Popisovač permanent okrúhly hrot 1 mm 
modrý ks 12

Korekčný lak ks 10

Korekčný roller pritt ks 15

Centropen 8566 Permanent Marker čierna ks 15

Centropen 8566 Permanent Marker červená ks 15

Centropen 8566 Permanent Marker modrá ks 15

Spony listové 33 mm ks 50

Spony do zošívačky ks 60

Pečiatka - dátumovka ks 10

Obojstranná páska ks 5

Nožnice ks 2

Centropen na DVD ks 5

PP rýchloviazač A4 - rôzne farby ks 30

Rýchloviazač A4 obyčajný celý bal 50 ks bal 2

Guma Fáber Casttel ks 5

Strúhatko ks 5

Odkladacie mapy s troma chlopňami kartonové ks 50

Dovolenkové lístky zväzok 5

Priepustky z budovy zväzok 5

Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy bal 3

kancelársky papier A4 80g. po 500 ks v balíku bal 80

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Obstarávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite riešiť s predávajúcim 
telefonicky žiadosť o nápravu. 

Uchádzač poskytne na dodaný tovar záručnú lehotu, minimálne však zákonnú pre daný tovar. 

Faktúra a dodací list musia mať vyplnené všetky časti predpísaného tlačiva (čitateľne) číslo faktúry, dodacieho listu, dátum 
vystavenia, dátum splatnosti, množstvo a akosť tovaru, cenu za mernú jednotku, predpis DPH, pečiatku a podpis 
zodpovedného pracovníka. 

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite.

Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie 
predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou. 

V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje odberateľ po 
účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a predloženie 
dokumentácie k dodávanému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované 
odberateľom pri zadaní zákazky do EKS.

Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zákazky je podstatným porušením zmluvy a má za 
následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.

 Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný 
vysporiadať reklamáciu vád bezodkladne najneskôr však do 2 dní od doručenia reklamácie 

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom, resp. opisnom formulári sa 
bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. 
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Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia.

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..

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Lazovná 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.12.2021 09:00:00 - 06.12.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 532,0000

3.4 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: 362,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 435,00 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 3.7, 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 Z202123787

V Bratislave, dňa 29.11.2021 14:56:02

Objednávateľ:
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI
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 Z202123787


Zákazka


Identifikátor Z202123787


Názov zákazky Kancelárske potreby


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317544


Dodávateľ


Obchodný názov Tibor Varga TSV PAPIER


IČO 32627211


Sídlo Vajanského 80, Lučenec, 98401, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.11.2021 12:45:25


Hash obsahu návrhu plnenia hmRs48SL7O+sADurcfuYw7qCgVff7XVWKySbWyLRRIE=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Dodávka kancelárskych potrieb v zmysle opisného formulára


Prílohy:
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