
Rámcová dohoda č. Z202025107_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo: Sabinovská 16, 82005 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36063606
DIČ: 2021608369
IČ DPH: nie je platca
Bankové spojenie: IBAN: SK9281800000007000487455
Telefón: +421248264314

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika
IČO: 32627211
DIČ: 1020577811
IČ DPH: SK1020577811
Bankové spojenie: IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755
Telefón: 0917443163

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelárske potreby
Kľúčové slová: kancelárske potreby, perá, popisovače, zvýrazňovače, ceruzky, pravítka, gumy, bloky, 

zošity, poznámkové bloky, papier, obálky, lepidlá, úložné boxy, zakladače, euroobaly, 
rýchloviazače, spony, klipy, zošívačky, archívne škatule, nástenky, magnetické tabule

CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 
30197644-2 - Xerografický papier; 30199230-1 - Obálky; 30192121-5 - Guľôčkové perá; 
22830000-7 - Zošity; 30197643-5 - Papier na fotokopírovanie; 30192170-3 - Nástenky; 
30195900-1 - Biele tabule a magnetické tabule; 30192130-1 - Ceruzky; 22816100-4 - 
Poznámkové bloky; 22816300-6 - Samolepiace poznámkové bločky; 30190000-7 - Rôzne 
kancelárske zariadenia a kancelárske potreby

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kancelárske potreby

Funkcia

Predmetom zákazky je dodávanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov podľa 
aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa, a to v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zákazky a osobitnými 
požiadavkami na plnenie.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Guľôčkové pero, farba náplne: modrá, hrot: 0,5 mm ks 1500

Gelový roller farba náplne: červená, hrot 0,5mm ks 200

Gelový roller farba náplne: čierna, hrot 0,5mm ks 200

Gelový roller farba náplne: modrá, hrot 0,5mm ks 200

Gelový roller farba náplne: zelená, hrot 0,5mm ks 200

Popisovač permanentný OHP 0,5mm 4ks/bal balenie 100

Popisovač na bielu tabuľu, zmývateľný, rôzne farby 
4ks/bal balenie 100
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Ceruzka s gumou tvrdosť: HB ks 300

Ceruzka mechanická kovová hrot: 0,5mm ks 50

Náplň do mechanickej ceruzky pentelky 0,5mm balenie 10

Strúhadlo s otvorm (8mm) ks 100

Guma biela "Sloník" ks 100

Korekčný roller Profice (4,2mm/8,5m) ks 100

Korekčný roller Profice (4,2mm/8,5m) ks 100

Samolepiace bločky (mix farieb) 75x75/400 lístkov balenie 800

Zošit z bezdrevného papiera 464/A4, 60 listov, linajkový 
8mm ks 40

Zošit z bezdrevného papiera 560/A5, 60 listov, linajkový 
8mm ks 40

Zošit s tvrdými doskami A4 ,počet listov:100, linajkový ks 100

Zošit s tvrdými doskami A5 ,počet listov:100, linajkový ks 100

Poznámkový blok so špirálou po dlhšej strane, A4, 80 
listový, linajkový, listy dierované a perforované ks 50

Poznámkový blok so špirálou po dlhšej strane, A5, 80 
listový, linajkový, listy dierované a perforované ks 50

Print etikety biele 68x36mm bal=100 hárkov balenie 2

Print etikety biele 66x40mm bal=100 hárkov balenie 2

Farebný kopírovací papier color - mix pastelových farieb)
250 hárkov v balení (5 farieb po 50harkov) balenie 5

Farebný kopírovací papier color - mix intenzívnych 
farieb) 250 hárkov v balení (5 farieb po 50 harkov) balenie 5

Kopírovací papier A4 Color Copy 200g 250listov/bal balenie 5

Kopírovací papier A4 Color Copy 100g 500listov/bal balenie 5

Obálky C6 samolepiace 1000ks/bal balenie 5

Obálky C5 samolepiace 1000ks/bal balenie 10

Obálky C4 biele - tašky 50ks/bal balenie 30

Obálky s X dnom samolepiace s odtrhávacou páskou 
(rozšírené) 250ks/bal balenie 10

Obálky B6 s doručenkou 1000ks/bal balenie 2

Obálky B6 DVR opakované doručenie 1000ks/bal balenie 3

Obálky B6 DVR bez opakov. Doručenia 1000ks/bal balenie 3

Obálky C5 s doručenkou "Doporučene" 1000ks/bal balenie 5

Lepidlo tyčinka Profice 21g ks 250

Sekundové lepidlo 3g ks 20

Kancelárske lepiace pásky v rolkách 24x33mm 6ks/bal balenie 50

Baliaca lepiaca páska transparentná 48x66mm ks 60

Lepiaca páska obojstranná 48mmx10m ks 30

Stretch fólia 50cm/2,2kg ks 5

Špagát ľanový 200g/200m ks 30

Zakladač pákový PP A4 Profice 7,5cm (rôzne farby) ks 400

Zakladač pákový PP A4 Profice 5cm (rôzne farby) ks 200

Euroobal PP A4+ (rozšírený, kapacita 80l, hrúbka 
120mic) ks 8000

Euroobal A4 rastrovaný 100ks/bal balenie 100

Register kartónový (z recykl. kartonu) farebný 1/3 z 
formátu A4 bal=100 hárkov balenie 10

Rýchloviazač RZP závesný prešpánový (rôzne farby) ks 600
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Rýchloviazač RZC závesný prešpánový (rôzne farby) ks 600

Rýchloviazač PP A4 s priehľadnou stranou bez 
eurodierovania (rôzne farby) ks 100

Rýchloviazač PP EURO A4 s priehľadnou stranou s 
eurodierovaním (rôzne farby) ks 250

Odkladacia mapa OM3 prešp. s gumičkou (rôzne farby) 
A4 ks 500

Klipová podložka PVC formát A4 (podložka na písanie s 
klipom a s púzdrom na zadnej strane) ks 50

Kniha podpisová H, PVC s okienkom, A4 ks 100

Stolové zásuvky Herlitz priehľadné (rôzne farby) ks 100

Odsponkovač (mix farieb) ks 20

Spony zošívacie 24/6/ 1000ks=bal balenie 100

Klip Binder 19mm 12ks/bal balenie 50

Klip Binder 25mm 12ks/bal balenie 20

Klip Binder 41mm 12ks/bal balenie 50

Klip Binder 51mm 12ks/bal balenie 50

Pripínačky farebné (s umelou farebnou hlavičkou) 
100ks/bal balenie 15

Nožnice kancelárske 25,5cm ks 30

Otvárač na listy kovový ks 5

Batérie Alkalické AA 4ks/blister blister 100

Batérie Alkalické AAA 4ks/blister blister 50

Nástenka korková 60x90cm ks 20

Čistiace utierky na monitor (vhodné aj na LCD 
obrazovky!!!!), balenie v dóze, po 100 vlhčených utierok balenie 30

Vrecká do odpadkového koša 130l (polyetylénové) 
10ks/bal balenie 90

Vrecká do odpadkového koša zaťahovacie 120l 25ks/bal balenie 160

Paperové poháre biele 200ml 50ks/bal balenie 60

Papierové taniere plytké 23cm 100ks/bal biele balenie 30

Papierové poháre na horúci nápoj 200ml bal = 50 ks balenie 120

Miešadlo drevené dĺžka 14 cm 1000ks/bal balenie 10

Papierový blok na flipchart čistý, 20 listový ks 20

Drôtený stojan na perá okrúhly ks 20

Drôtený stojan na spony okrúhly ks 20

Drôtený stojan na poznámkové kocky ks 20

Blok sypaný 9x9x5 cm ks 50

Obálky E4 (280x400x40mm) 150g/qm ks 1000

Popisovač permanentný čierny hrot : 2mm ks 200

Kancelársky (xerografický) papier formát A4, hmotnosť / 
gramáž 80 g/m2, hrúbka 104 - 106 nanometer, belosť 
143 -149 %, drsnosť 150 - 250 ml/min, opacita 
(nepriehľadnosť) 90 - 93 %, formát výška 297mm, formát
šírka 210 mm, počet listov v balíku 500 ks, počet ks 
balíkov v krabici 5

balenie 1600

Obálky C4 s doručenkou 250ks/bal balenie 5

Obálky C4 DVR opakované doručenie 250ks/bal balenie 5

Obálky C4 DVR bez opakov. Doručenia 250ks/bal balenie 5

Obálky C5 DVR opakované doručenie 1000ks/bal balenie 4

Obálky C5 DVR bez opakov. Doručenia 1000ks/bal balenie 4
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Zmluvné strany sa zaväzujú si oznámiť svoje kontaktné osoby (meno, priezvisko, tel.čísla, e-mailové adresy) nasledujúci 
pracovný deň odo dňa uzavretia Rámcovej dohody, ktoré budú oprávnené konať vo veci plnenia predmetu zákazky, preberať 
pokyny, požiadavky súvisiace s plnením, zabezpečovať vzájomnú komunikáciu, a to po celý čas trvania Rámcovej dohody.

2. Dodávateľ predloží kontaktnej osobe Objednávateľa do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia Rámcovej dohody 
prostredníctvom e-mailu podrobný aktualizovaný cenový rozpočet (jednotlivé ceny) v EUR s DPH a bez DPH a sadzbu DPH s 
vyčíslením DPH pre všetky požadované položky (tovar), ktoré sú predmetom tejto Rámcovej dohody. Jeho nepredloženie sa 
bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

3. Ceny uvedené v tomto rozpočte budú záväzné po celú dobu trvania tejto Rámcovej dohody okrem úpravy ceny podľa 
Článku XVI bodu 16.1.8. OPET-u. Nakoľko predmetom Rámcovej dohody je opakované plnenie spočívajúce v dodaní tovaru 
na základe Čiastkových výziev (objednávok), cena tovaru pre každú Čiastkovú výzvu (objednávku) sa určuje v zmysle Článku 
XVI bodu 16.1.8. OPET-u.

4. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody plnenie len na základe 
doručenia písomnej Čiastkovej výzvy (objednávky) na dodanie rámcovo zazmluvneného tovaru, vystavenej v súlade s 
podmienkami a v medziach Rámcovej dohody a jej Zmluvnej špecifikácie, a to v rozsahu podľa tejto Čiastkovej výzvy 
(objednávky) a za ostatných podmienok uvedených v Rámcovej dohode.

5. Objednávateľ je oprávnený predkladať Dodávateľovi čiastkové výzvy (objednávky) v periodicite a na množstvo tovaru v 
závislosti od svojich potrieb.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od potreby neodobrať celé množstvo tovaru za obdobie trvania Rámcovej 
dohody. Dodávateľ sa zaväzuje uvedené právo Objednávateľa akceptovať. Dodávateľ si nemôže nárokovať, aby počas trvania
Rámcovej dohody Objednávateľ odobral celé množstvo tovaru uvedeného v technickej špecifikácii predmetu zákazky. 
Neodobratie predmetu zákazky Objednávateľom v celom množstve nezakladá práva Dodávateľa uplatniť si nárok na náhradu 
škody, ani zmluvné sankcie a ušlý zisk.

7. Lehota trvania Rámcovej dohody je 12 kalendárnych mesiacov alebo do vyčerpania maximálnej výšky zdrojov, na ktoré bola
Rámcová dohoda uzatvorená, podľa toho, čo nastane skôr.

8. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať Objednávateľovi tovar v množstvách uvedených v príslušnej čiastkovej výzve (objednávke),
a to riadne a včas do miesta dodania. Tovar je Dodávateľ povinný dodať Objednávateľovi originálne zabalený od výrobcu, 
nepoškodený a nepoužitý. Dodávateľ okrem dodania tovaru do miesta dodania zabezpečí aj jeho vykládku.

9. Pokiaľ z opisu predmetu zákazky/ Rámcovej dohody vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, 
výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, Objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za 
ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov. Dodávateľ je povinný objednávateľovi riadne preukázať 
parametre ekvivalentného plnenia.

10. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar do 5 pracovných dní od obdržania čiastkovej výzvy (objednávky), ak sa s 
objednávateľom nedohodne inak.

11. Celková zmluvná cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa súvisiace s plnením predmetu zákazky (napr. náklady na balné, 
naloženie tovaru, dopravu tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru na mieste dodania). Celková zmluvná cena je 
maximálna a neprekročiteľná.

12. Po dodaní tovaru v nadväznosti na Čiastkovú výzvu (objednávku) Objednávateľa, Dodávateľ musí vytvoriť dostatočný 
časový priestor na skontrolovanie kvality, technických parametrov a množstva dodávaného tovaru Objednávateľovi, ktorý 
potvrdí prevzatie dodaného tovaru podpísaním preberacieho protokolu. Podpísaný preberací protokol a Čiastková výzva 
(objednávka) budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry.

13. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, 
nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený tovar a pod.).

14. Objednávateľ požaduje na dodaný tovar minimálnu záruku 24 mesiacov.

15. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu tovaru, ktorý je v záručnej dobe, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia 
reklamácie.

16. V prípade reklamácie si reklamovaný tovar preberie Dodávateľ na adrese Objednávateľa v mieste dodania tovaru, a to do 
troch dní od nahlásenia reklamácie Objednávateľom.

17. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním 
opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny reklamovaného tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny
reklamovaného tovaru, e) zamietnutím reklamácie tovaru.

18. O výsledku reklamácie bude Dodávateľ informovať Objednávateľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania 
telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s reklamovaným tovarom 
aj reklamačný protokol s uvedením spôsobu vybavenia reklamácie a v prípade zamietnutia reklamácie so zdôvodnením jej 
zamietnutia.
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19. Dodávateľ vystaví faktúru samostatne na základe Čiastkovej výzvy (objednávky) podľa fakturačných údajov 
Objednávateľa. Dodávateľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi dohodnutú cenu za plnenie predmetu zmluvy priebežne a 
to na základe zrealizovaných požiadaviek Objednávateľa.

20. Preddavky na jednotlivé Čiastkové výzvy (objednávky) Objednávateľ neposkytuje. Vystavená faktúra bude uhrádzaná 
výhradne bezhotovostne, a to bankovým prevodným príkazom.

21. Faktúra musí jasne špecifikovať: číslo Rámcovej dohody, predmet fakturácie a rozpis fakturovanej ceny.

21.1. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods.1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov, a to najmä: označenie Objednávateľa a Dodávateľa, číslo Rámcovej dohody, kópiu Čiastkovej 
výzvy (objednávky), kópiu preberacieho protokolu, sídlo, IČO, splatnosť faktúry, odtlačok pečiatky a podpis oprávneného 
zástupcu Dodávateľa.

21.2. Fakturovaná splatná peňažná suma sa bude považovať za uhradenú momentom jej odoslania z účtu Objednávateľa na 
účet Dodávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi na adresu jeho 
sídla. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje alebo nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných 
predpisov, bude to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota začne plynúť až po doručení 
novej faktúry Objednávateľovi.

22. V prípade, ak dodávateľ ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvného vzťahu sa ním 
stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za dodanie tovaru o hodnotu DPH.

23. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

24. Účastníci Rámcovej dohody sa dohodli, že za podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody sa považuje:

24.1. Také porušenie Rámcovej dohody, ktoré ohrozilo alebo narušilo plnenie predmetu Rámcovej dohody,

24.2. Opakované menej závažné porušenie Rámcovej dohody, pričom za opakované sa považuje ak nastalo aspoň dvakrát,

24.3. Menej závažné porušenie Rámcovej dohody, ktoré účastník dohody napriek elektronickou poštou- prostredníctvom 
e-mailu doručenej výzve neodstráni v lehote uvedenej v tejto výzve.

25. Ukončenie Rámcovej dohody môže nastať:

25.1. Riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, poskytnutím služby podľa týchto zmluvných podmienok v
požadovanom rozsahu, kvalite a lehotách.

25.2. Odstúpením od Rámcovej dohody pre podstatné porušenie zmluvných podmienok.

25.3. Odstúpením od Rámcovej dohody z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach 
OPET-u.

25.3.1. Ukončenie Rámcovej dohody z dôvodu podľa tohto bodu nastane dňom doručenia oznámenia o odstúpení od 
Rámcovej dohody z dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u 
Dodávateľovi v listinnej forme.

25.3.2. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie od Rámcovej dohody je účinné tretím dňom odo dňa odoslania 
oznámenia o odstúpení od Rámcovej dohody.

25.4. Ukončením Rámcovej dohody dohodou zmluvných strán.

25.4.1. Ukončenie Rámcovej dohody dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení 
Rámcovej dohody.

25.4.2. Pre ukončenie Rámcovej dohody dohodou zmluvných strán sa vyžaduje, vyhotovenie dohody o ukončení v písomnej 
forme, pričom dohoda o ukončení Rámcovej dohody bude obsahovať podstatné náležitosti súvisiace s ukončením Rámcovej 
dohody a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán.

25.5. Výpoveďou danou Objednávateľom Dodávateľovi, a to aj bez uvedenia dôvodov.

25.5.1. Ukončenie Rámcovej dohody podľa tohto bodu nastane po uplynutí 30 dňovej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť 
od nasledujúceho dňa po doručení výpovede Dodávateľovi v listinnej forme.

25.5.2. Výpoveď musí obsahovať náležitosti o vysporiadaní záväzkov zmluvných strán v súvislosti s plnením Rámcovej 
dohody do momentu jej ukončenia ku dňu uplynutia výpovednej lehoty a ukončenia Rámcovej dohody.

26. Podmienky neupravené v tejto Rámcovej dohode sa budú riadiť ustanoveniami obchodného zákonníka a ustanoveniami 
OPET-u.

27. Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzatvorením tejto Rámcovej dohody riadne oboznámil s Funkčnou, Technickou 
špecifikáciou predmetu zákazky a s Osobitnými požiadavkami na plnenie predmetu zákazky.

Názov Upresnenie
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celkom
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 13 999,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 16 799,40 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.10.2020 10:38:02

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Tibor Varga TSV PAPIER
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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