Kúpna zmluva č. Z20158426_Z
Uzatvorená v zmys le §409 a nasl. Obchodného zákonníka

1. Zmluvné strany

1. 1

Obj :: jnávatel':
Ot;::hodné meno:

Mesto Zlaté Moravce

Sídlo:

1.mája 2, 95301 Zlaté Morave;, Slovenská republika

IČO:

00308676

DIČ

2021058787

IČ DPH :

1.2

Číslo účtu:

SK22 0200 0000 OOGO 3342 2162

Tel:

0376923926

Dodávate/':
Obchodné meno:

KIZZE D&S s. r. o.

Sídlo:

Kukučinová

-1-443/28 , 92601

IČO:

46079777

DIČ:

2023219077

Sereď,

IČ DPH:

SK2023219077

Číslo účtu:

SK1383300000002900550701

Tel:

0904630ESJ

Slovenská r:;publika

II. Predmet zmluvy

2.1

Vš0obcc11á

špecifii<~cia

Kancelársky papier

Názov:
Kľúčo vé

slová:

Druh/y:
Kategória služieb:

Funkčná

Kancelársky papier
30197620-8 - Písací papier; 30 197642-8 - Papi er na fotokopírovJniJ a xerografický p<l pier;
60000000-8 - Dopravn é služby (bez preprav; odpadu)
Tovar; Služba

CPV:

2.2

prddmetu Zmluvy:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane
prepravy poštových zásic,lok

slu~ieb

šp ecifikáci a predmetu Zmluvy:

• papier do

tlačiarenských

zariadení

• papier do rozmnožovacích zariadc·ní
• papier na

2.3

účely

vyhotovenia a archivácie pi:;omnej dokumentácie

Tech :1ická špecifh.ícia predmetu Zmluvy:
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pancierových automobilov a

kuriéľskych

služieb okrem

1~ azov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požadujo sa dodanie tovarci na dohodnuté miesto plnenia a LOdpovedneJ osobe objednávatel'o·1i (podrobnosti o mieste plnenia 3
zodpovednej osobe objedn2 v ri te~· a budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti zmluvy , tovar bude dodaný na 14
stredísk)

1

Požaduje sa poskytovanie pln ::mia vo viacerých ucelených častiach a to na základe písomných objednávok objednávateľa v
množstve podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb - 3 x ro.::ne
Požadujeme vystavenie faktúr podl'a jednotlivých stredísk, kde žiadame uvie s ť jednotkovú cenu, cenu bez DPH, cenu s DPH

l

.

'

PozCi dUJe sa aodan1e tovaru s aodac1m listom
~

!

INGzov
2 .5

IUpr.snen;e

i

Prílohy opisn3ho formuiára Zmluvy:

~

· ~~ --------.

!Po~-'s~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'ä_z_o_v_s_ú_b_o_ru~~~~~~~--~--~~~~~~~-__j
1

111. Zmluvné] podmienky
3. 1

M iesto pln en ia Zmluvy:
Štát:

Slovonská rE.publika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Zlaté Moravce

Obec:

Zluté: Mor3vce

Uli1:;,_j

3 .2

a č:sio:

Ul.1.m éija 2

čas! lehot3 plnenia Zmluvy:

1.6.201513:39:00 - 31.12.201513:39:00

3.3

3.4

Dcdávan8 množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

bal

Množstvo:

950,0000

Pr~va o povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú c;,chodnými podmiu1kami elektronid,ého trhoviska verzia
1.2, (1činná zo dň1 10.3.2015, ktoré tvo ri a neodd el iteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4. 1

Cell:ová cena predmetu Zmluvy bc,z DPH: 1 679,99 EUR

4.'l

S0dzb:i DPH: 20,00

4.1

Celkov:' sena pr2dr,,r: tu .Z ml uvy vrátane DPH: 2 015 ,'.J9 EU r.

V. Z áverečné ustanoveni::i
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5 .1

Táto Zmluva bola uzavretá automaiizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačn0ho systému a v zmysle
Obchodných podm1eno:, elektronického trhoviska verzia 1.2 , účin na zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok r:Jefinovaných v Obchodných podmienkach
elektronickt-ho trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

S.3

Táto Zmluva vratano JCj príloh predst;:w uje úplnú dohodu zmluvných stré.n o jej predmete. Vedi ajšie dohody k tejto zmluve
neexistuj LI.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotove niach , po jednom pre každú zmluvnu stranu, jedno
vyhotovenie bude z::. s!c nó n.J zverejnenie \' Centráinom registri zmlúv Uradu \'lády Slov,,:·n~kej republiky a jedno bude
zverejnené v Centráln'.Jr,1 registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopÍň<:.ť za podmienok siar.ovených príslu~:iými všeobecn0 závciznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a čí:;lovaného de :Jatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

S.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmi enky elektronickbho trhovi~ka vcrzi3 1.2,
https://portal .c ks .sk/S pravaO pet/Opet/\J '::rej nyDeta ii/

V Brc.ti:.;lave,

dňa

účinná

zo

dňa

10.3.2015 ,

22.5 .2015 14:20:03

Objednávate/':
Mosto Zlat8 Moravce
korJjúci prostr: dníctvom osoby poverenej zastupovJť Objedn3vatel'a v rámci elektrnnického trhovisku

ľ)C'· d . : \' '.:~ .:~· ::

1

Kl?ZE D8,S c. r. o.
kor1ajC1ci prostr ,dníctvom c0ob; pc,verenej zastupovať Dodá'.;Jte!'a v r"lmci elektronického trhoviska

