
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201530237_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Turizmus regiónu Bratislava

Sabinovská 16, 82005 Bratislava, Slovenská republika

42259967

2023476565

SK7675000000004018026186

0041243191692

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

00421917204060

tripex s. r. o.

Opatovská cesta 14, 04001 Košice, Slovenská republika

45575771

2023040228

SK2023040028

SK5411000000002925841281

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Spiatočná letenka  Bratislava/Viedeň - BarcelonaNázov:

spiatočná letenka

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

60400000-2 - Letecké dopravné službyCPV:

SlužbaDruh/y:

3. Služby osobnej a nákladnej leteckej dopravy okrem prepravy poštových zásielokKategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

preprava zamestnancov•

spiatočná letenka•

ekonomická/turistická trieda•

priamy let bez prestupov•

odlet Bratislava/Viedeň - Barcelona 16.11.2015 medzi 10.00 - 16.00 hod.•

odlet Barcelona - Bratislava/Viedeň 20.11.2015 medzi 10.00 - 16.00 hod.•

fakturácia v slovenskom jazyku  - elektronicky aj poštou•

vystaviť letenku elektronicky•

batožina do podpalubia•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

2ksLetenka spiatočná Bratislava/Viedeň - Barcelona - Bratislava/Viedeň
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Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Batožina v cene letenky:

- príručná batožina

- podpalubná batožina - do 23 kg

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Výška konečnej ceny letenky zahŕňajúca všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia (napr. taxy, palivové poplatky, servisné
poplatky,poplatky za Check-in atď.)

Priamy let bez prestupov

Nahlásenie mien zamestnancov až zazmluvnenému dodávateľovi

Nemôže byť ponúknutý nízkonákladový let

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

Bratislava IIOkres:

Bratislava - mestská časť RužinovObec:

Sabinovská 16Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia Zmluvy:3.2

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.

3.4

30.10.2015 11:00:00

Jednotka: ks

Množstvo: 2,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 368,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 0,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 368,00 EUR4.3
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Dodávateľ:
tripex s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Turizmus regiónu Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 21.10.2015 10:03:04

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/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

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.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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