Kúpna zmluva č. Z201510312_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Fakultná nemocnica Trnava

Sídlo:

A. Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika

IČO:

00610381

DIČ:

2021191084

IČ DPH:

SK 2021191084

Číslo účtu:

SK 5481800000007000281238

Tel:

421 335938149

Dodávateľ:
Obchodné meno:

FACSON, spol. s r.o.

Sídlo:

Boleslavova 28, 140 00 Praha 4, Česká republika

IČO:

40763374

DIČ:

40763374

IČ DPH:

CZ40763374

Číslo účtu:

CZ77 0300 0000 0004 7851 5513

Tel:

+420602302643

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dokument pre bezobálkovú tlač typ - Z

Kľúčové slová:

bezobáková korešpondencia, mzdová obálka, výplatná páska, diskrétna tlač

CPV:

30199310-6 - Razený alebo perforovaný papier používaný na tlač; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Dokument pre prezobálkovú tlač
• Diskrétne tlačivá pre tlač výplatných pások, mzdová obálka

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Dokument pre bezobálkovú tlač
Dokument pre bezobálkovú tlač

1-vrstvový papier A4, 100 g/m2, pre laserovú tlač s
pomocnou perforáciou
Tlakové lepidlo pre uzatvorenie umiestnené na dokumente

Dokument pre bezobálkovú tlač

Pomocné perforácie 2 vertikálne a 5 horizontálne

Dokument pre bezobálkovú tlač

Skladanie dokumentu na 1/3
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Minimum

Maximum

Presne

Dokument pre bezobálkovú tlač -text

Vo vnútri dokumentu sa nachádzajú Vaše diskrétne údaje

Dokument pre bezobálkovú tlač -text

Informácie z dokumentu získate po odtrhnutí perforovaných
okrajov

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Splatnosť faktúry 60 dní, po jednotlivých dodávkach na základe dodaného množstva
Požadujeme poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach a to na základe čiastkových písomných objednávok
objednávateľa v množstve podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica a číslo:

A. Žarnova 11

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
15.6.2015 14:43:00 - 20.5.2017 0:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

29000,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 700,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: 0,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 700,00 EUR
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V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 4.6.2015 15:38:00
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
FACSON, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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