
Kúpna zmluva č. Z201646330_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto   
Sídlo:  Junácka 1, 83291 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00603317
DIČ: 2020887358
IČ DPH: nie je platcom 
Číslo účtu: SK356000000001800349037
Telefón: +421 249253250

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ARKA, a.s. 
Sídlo: Palatínova 15, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 36523496
DIČ: 36523496/621
IČ DPH: SK2020158613
Číslo účtu: SK6911000000002627024072
Telefón: +421908737468

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stolové pracovné kalendáre a diáre na rok 2017
Kľúčové slová: kalendár, diár, stolový pracovné kalendár, denný diár, plánovanie
CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 79340000-9 - Reklamné a marketingové služby; 

79341000-6 - Reklamné služby; 79342200-5 - Propagačné služby; 30199792-8 - 
Kalendáre; 22817000-0 - Diáre alebo osobné organizéry; 30199000-0 - Papiernický tovar a 
iné položky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Stolové kalendáre a diáre na zabezpečenie plánovania pracovných úloh

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Stolový pracovný kalendár na rok 2017 kus 250

- počet strán strany 54 60

2. Diár na rok 2017 ks 25

- počet strán strany 350 360

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. Stolový pracovný kalendár na rok 2017
stĺpcový s hodinovým delením, jednotýždňový, rozmer cca 310 x 
115 mm s dolnou lištou, väzba 1x biela variošpirála, farebnosť 
čierno - biela, aj iná, papier ofserový

- obsah kalendárovej časti mesiace, dni, mená a štátne sviatky v slov. jazyku, fond 
pracovného času, prehľadný kalendár
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- na jednotlivom liste označenie roku, mesiaca, dňa na bočnej strane listu, zobrazenie 
predošlého, súčasného a nasledujúceho mesiaca

2. Diár na rok 2017 rozmer A5 / cca 143 x 205 mm/, väzba tvrdá, šitá V8, farba čierna

-  kalendárium slovenské, denné - hodinové delenie

- štandardná príloha
osobné údaje, plánovač, dovolenky, plánovací kalendár, časové 
pásma, slovenské štátne sviatky, ročný výhľad, týždenný layout, 
adresár

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie

Predmet plnenia /tovar/ musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácií

Splatnosť faktúry 30 dní

Požaduje sa predložiť rozpis cien jednotlivých položiek do 3 pracovných dní od zverejnenia zmluvy

Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia. Oznámenie dátumu plnenia aspoň 24 hodín
vopred

Od 1.11.2015 je účinný zákon č.252/2015 Z.z., ktorým sa zavádza zákaz uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorý 
nemá v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod

Dodávateľ je povinný postupovať v zmysle zákona a registrovať sa v RKUV. Plnenie zmluvy subjektom, ktorý nie je 
registrovaný v RKUV je nezákonné a objednávateľ má možnosť uplatniť odstúpenie od zmluvy podľa Čl. XVIII ods. 2 písm. a) 
VZP 

Názov Upresnenie

Výsledná cena zahŕňa balenie, naloženie, dovoz

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ulica: Junácka č.1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.12.2016 14:57:00 - 19.12.2016 14:58:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 275,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 267,30 EUR
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4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 320,76 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 13.12.2016 15:36:00

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto   
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ARKA, a.s. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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