Kúpna zmluva č. Z2022176_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

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C, 84005 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika
00166197
2020830218
0
+421250236223

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ing. Peter Gerši - GC Tech.

Sídlo:

Jilemnického 6, 91101 Trenčín, Slovenská republika

IČO:

36880574

DIČ:

1020118979

IČ DPH:

SK1020118979

Telefón:

032 64 000 24

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Obálky C5 s potlačou

Kľúčové slová:

obálky; obálky s vonkajšou potlačou

CPV:

30199230-1 - Obálky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Obálky C5 s potlačou

Funkcia
Obálky s vonkajšou potlačou na zasielanie dokumentov
Technické vlastnosti

Jednotka

Obálka samolepiaca C5 s potlačou

ks

hmotnosť obálky

g

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

obálka C5 bez okienka

rozmer 229 x 162 mm

papier obálky

biely, bezdrevitý

uzatváranie-lepenie obálky

samolepiace s krycou odtrhávacou páskou

vnútorná potlač (vzor)

bez vnútornej potlače

charakter obálky

samolepiaca, otvor na dlhšej strane

vonkajšia potlač obálky

jednostranná čierna s uvedením adresy odosielateľa v ľavom
hornom rohu a textu "POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ" v pravom
hornom rohu

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:
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Minimum

Maximum

Presne
10000

80

90

Názov
Vrátane dopravy na miesta plnenia
Pred tlačou musí byť vyhotovená a dodaná na odsúhlasenie vzorka obálky s potlačou podľa doručených podkladov
Názov

Upresnenie

Vonkajšia potlač obálok

Adresa objednávateľa

Podkladové materiály

Objednávateľ poskytne kompletné podklady (grafický návrh adresy odosielateľa) v
elektronickej podobe po uzavretí zmluvy.

Vysúťažená cena zahŕňa všetky
náklady spojené so zákazkou

Obálky, grafický návrh obálok, potlač obálok, balenie, expedíciu a dodanie na miesto
plnenia.

2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Vzor potlace obalky

Vzor potlace obalky.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Žilina

Obec:

Žilina

Ulica:

Framborská, 23

Čas / lehota plnenia zmluvy:
21.01.2022 12:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

cena celkom

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: 386,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 464,00 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 Z2022176

V Bratislave, dňa 14.01.2022 13:42:01
Objednávateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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