
Rámcová dohoda č. Z20216254_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Krajská prokuratúra Prešov
Sídlo: Masarykova 16, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 17069807
DIČ: 2020958247
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK8581800000007000063206
Telefón: 0517722406

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo: Pestovateľská 16147/9, 82104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35710691
DIČ: 2020249638
IČ DPH: SK2020249638
Telefón: 0917981617

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelárske potreby 
Kľúčové slová: kancelárske potreby, perá, ceruzky, euroobaly, zakladače, zvýrazňovače, kalendáre,
CPV: 30190000-7 - Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby; 30192000-1 - 

Kancelárske potreby; 30192100-2 - Vymazávacie potreby (guma, zmizík); 30192121-5 - 
Guľôčkové perá; 30192125-3 - Zvýrazňovače; 30192130-1 - Ceruzky; 30192150-7 - 
Dátumové pečiatky; 30192910-3 - Korekčný pás alebo páska; 30197000-6 - Drobné 
kancelárske vybavenie; 30197100-7 - Sponky, cvočky, pripináčiky; 30197320-5 - 
Zošívačky; 30197321-2 - Rozošívače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kancelárske potreby

Funkcia

Kancelárske potreby

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Zakladač pákový A4, šírka chrbta 7,5 cm ks 200

Zakladač pákový A4, šírka chrbta 5 cm ks 50

Permanentný popisovač 2846 Centropen 1,0 - červený ks 20

Permanentný popisovač 2846 Centropen 1,0 - čierny ks 40

Samofarbiaca dátumová pečiatka (dátumovka) ks 80

Univerzálne nožnice ks 30

Lepiaca páska  24x30 (izolepa) ks 250

Lepiaca páska 48mmx66m transparentná (izolepa) ks 200

Lepiaca páska 40x25 papierová ks 30

Pečiatková poduška ks 10
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Pečiatková farba - červená ks 50

Pečiatková farba - modrá ks 50

Pravítko 30cm ks 30

Ceruzka kancelárska červená ks 100

Špagát trikolóra 40 g ks 10

Špagát tenký prolen 40 gramov ks 120

Špagát polypropylénový 250g ks 120

Spisové dosky so šnúrkami A4 ks 2500

Uhľový papier bal. 10

Zošit A5 ks 10

Zošit A4 ks 20

Rýchloviazač obyčajný A4 ks 600

Rýchloviazač závesný A4 ks 50

Rýchloviazač A4 PVC ks 800

Odkladacia mapa A4, s 3 chlopňami ks 300

Euroobal formát A4 ks 2000

Zvýrazňovač - šírka stopy 1 - 3 mm, sada 4 ks sada 30

Zvýrazňovač - šírka stopy 2 - 5 mm, sada 4 ks sada 30

Náplň do zošívačky 24/6 krabička 100

Spony na spisy 32 mm (bal. = 100 ks) bal. 150

Spony na spisy 50 mm (bal. = 100 ks) bal. 60

Spony na spisy 78 mm (bal.= 50 ks) bal. 60

Zošívačka celokovová ks 50

Veľkokapacitný dierovač ks 20

Rozšívačka/odsponkovač ks 50

Centropen 8566 PERMANENT 2,5mm - čierny ks 40

Centropen 8566 PERMANENT 2,5mm - červený ks 20

Centropen 2811 - 0,4 mm - červený ks 20

Centropen 2811 - 0,4 mm - čierny ks 40

Poznámkový blok A4, 50 listov, linajkový ks 10

Lepiaca tyčinka Pritt Stick 20g ks 60

Odkladacia mapa A4 bez chlopní "prešpán" červená ks 100

Kalendár pracovný stolový ks 215

Kalendár nástenný - trojmesačný ks 10

Diár denný A5 ks 10

Náhradná náplň do pier typ X-20 - farba červená ks 100

Náhradná náplň do pier typ X-20 - farba modrá ks 200

Záložky papierové 15x50mm (balenie=5x100 listov) bal. 15

Plastové guľôčkové pero - náplň modrá ks 30

Páska korekčná - roller ks 150

Náplň do zošívačky 23/10 krabička 36

Náplň do zošívačky 23/8 krabička 36

Zakladač pákový A4 farebný, šírka chrbta 5 cm ks 25

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Zakladač pákový A4 Zakladač pákový s papierovým poťahom čierneho mramorového 
vzoru, natlačenou etiketou. Formát A4, šírka chrbta 7,5 cm.
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Zakladač pákový A4 Zakladač pákový s papierovým poťahom čierneho mramorového 
vzoru, natlačenou etiketou. Formát A4, šírka chrbta 5 cm.

Permanentný popisovač Centropen 1,0 - červený
Permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze a 
vláknovým hrotom. Vhodný na plastické hmoty, sklo, filmy a pod. 
Šírka stopy 1 mm. Farba: červená

Permanentný popisovač Centropen 1,0 - čierny
Permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze a 
vláknovým hrotom. Vhodný na plastické hmoty, sklo, filmy a pod. 
Šírka stopy 1 mm. Farba: čierna

Samofarbiaca dátumová pečiatka Samofarbiaca dátumová pečiatka. Výška odtlačku dátumu je 4 
mm.

Nožnice Univerzálne nožnice. Jemný gumený úchyt na komfortné uchytenie
prstami, rukoväť z polypropylénu. Veľkosť: 21 cm

Lepiaca páska - izolepa Priehľadné lepiace pásky, Dĺžka 30 m,Rozmery: 24 mm x 30 m

Lepiaca páska 48mmx66m transparentná Priehľadné lepiace pásky, Dĺžka 66 m,Rozmery: 48 mm x 66 m

Lepiaca páska 40x25 papierová Lepiaca páska 40mm x 25m papierová, vyrobená z nebieleného 
papiera. Vhodná na zalepovanie balíkov.

Pečiatková poduška Suchá poduška na pečiatkovú farbu do nesamofarbiacich 
pečiatok.Rozmery: 110x70 mm

Pečiatková farba - červená Pečiatková farba bez oleja na suché pečiatkové podušky. Objem 
50 ml.Farba: červená

Pečiatková farba - modrá Pečiatková farba bez oleja na suché pečiatkové podušky. Objem 
50 ml.Farba: modrá

Pravítko 30cm Transparentné pravítko. Džka 30 cm. priesvitné, materiál: plast

Ceruzka kancelárska červená Školské ceruzky pre kreslenie a písanie. Ceruzka kancelárska 
červená bez gumy.

Špagát trikolóra 40 g Špagát trikolóra určený na pečatenie dokumentov. Dĺžka cca 63 
m.Dtex/gramáž: 74 x 9/ 40 g, Farba: biela modrá červená

Špagát tenký prolen 40 gramov Potravinársky motúz v 40 gramovom klbku, tenký prolen, farba: 
biela

Špagát polypropylénový 250g Špagát z polypropylénu pre použitie v obchodoch, kancelárii i 
domácnostiach. Dĺžka špagátu 200 m. Dtex/gramáž: 12500/ 250 g

Spisové dosky so šnúrkami A4
Jednostranne potiahnuté kartónové spisové dosky bez chrbta, s 
textilnými šnúrkami na zviazanie dokumentov, predtlačený štítok. 
Formát A4. Farba: sivá, čierna, mramorový vzhľad,

Uhľový papier A4 Uhľový papier do písacích strojov, čierny, balenie obsahuje 100 
listov, formát: A4

Zošit A5
Záznamové knihy v šitej a lepenej úprave s obálkou z tvrdeého 
karónu, Formát: A5, vhodný na písanie poznámok, Počet listov: 
100, Úprava: linajková

Zošit A4
Záznamové knihy v šitej a lepenej úprave s obálkou z tvrdého 
kartónu, 100-listové. Formát A4. Úprava: linajková, Počet listov: 
100

Rýchloviazač obyčajný A4
Tradičný kartónový rýchloviazač na zakladanie dokumentov. 
Obyčajný rýchloviazač bez kovovej lišty na zavesenie do šanónov. 
Formát A4.

Rýchloviazač závesný A4
Tradičný kartónový rýchloviazač závesný na zakladanie 
dokumentov. Predná strana je celá. Závesný rýchloviazač má 
kovovú lištu na zavesenie do šanónov. Formát A4.

Rýchloviazač PVC Hrubý, pevný rýchloviazač z PVC, prvá strana priehľadná. Farby 
rôzne, Formát A4, kapacita: 200 listov papiera.

Odkladacia mapa A4, s 3 chlopňami Odkladacia mapa A4 s tromi chlopňami z prešpánového kartónu 
gramáže 350 g.

Euroobal formát A4

Polypropylénový euroobal na bežné použitie a archiváciu 
dokumentov v pákových a krúžko-vých zakladačoch; formát A4, 
horné otváranie; univerzálna multiperforácia;priehľadný; hrúbka: 
min. 60 mikr.

Zvýrazňovač - šírka stopy 1 - 3 mm, sada 4 ks
Sada 4 ks zvýrazňovačov, uzáver s klipom, špička vo farbe 
atramentu. Na všetky druhy papiera, šírka stopy 1 - 3 mm, klinový 
hrot
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Zvýrazňovač - šírka stopy 2 - 5 mm, sada 4 ks
Sada 4 ks zvýrazňovačov, uzáver s klipom, špička vo farbe 
atramentu. Na všetky druhy papiera, šírka stopy 2 - 5 mm, klinový 
hrot

Náplň do zošívačky 24/6
Zošívacie spony vyrobené z mäkkého galvanizovaného drôtu; 
ostré konce na maximálnu penetráciu; zošívací výkon: min. 20 
listov; dĺžka nožičky: 6 mm; balenie = 1000 spôn v krabičke.

Spony na spisy 32 mm (bal. = 100 ks) Listové spony vyrobené z pevného a ohybuodolného oceľového 
drôtu; veľkosti cca 32 mm; balenie = 100 ks.

Spony na spisy 50 mm (bal. = 100 ks) Listové spony vyrobené z pevného a ohybuodolného oceľového 
drôtu; veľkosti cca 50 mm; balenie = 100 ks.

Spony na spisy 78 mm (bal.= 50 ks) Listové spony vyrobené z pevného a ohybuodolného oceľového 
drôtu; veľkosti cca 78 mm; balenie = 50 ks.

Zošívačka celokovová Kovová kancelárska zošívačka vhodná na spony 24/6; kapacita 
zošívania min. 25 listov.

Veľkokapacitný dierovač Veľkokapacitný celokovový dierovač s posuvným pravítkom. 
Rozpätie dier 8 cm. Kapacita dierovania: 40 listov,

Rozšívačka/odsponkovač
Vyberač spôn s plastovou rukoväťou a oceľovými čeľusťami na 
všetky druhy kancelárskych zošívacích spôn; vyrobený z ABS 
plastu a ocele.

Centropen 8566 PERMANENT 2,5mm - čierny
Permanentný značkovač, na väčšinu povrchov, odolá vode, oteru, 
poveternostným vplyvom, alkoholová báza, šírka stopy 2,5 
mm,valcový hrot, farba - hrot: čierny

Centropen 8566 PERMANENT 2,5mm - červený
Permanentný značkovač, na väčšinu povrchov, odolá vode, oteru, 
poveternostným vplyvom, alkoholová báza, šírka stopy 2,5 
mm,valcový hrot, farba - hrot: červený

Centropen 2811 - 0,4 mm - červený Tenká fixka s jemným plastovým hrotom na najširšie využitie. Šírka
stopy 0,3 mm, dĺžka stopy 1500 m. Farba: červená

Centropen 2811 - 0,4 mm - čierna Tenká fixka s jemným plastovým hrotom na najširšie využitie. Šírka
stopy 0,3 mm, dĺžka stopy 1500 m. Farba: čierna

Poznámkový blok A4, 50 listov, linajkový
Praktické poznámkové bloky v hornej časti lepené. Stránky 
poznámkového bloku sú perforované pre ľahšie odtrhávanie 
jednotlivých listov, linajkový, formát: A4, 50 listov, 60g/m2

Lepiaca tyčinka Pritt Stick 20g
Tuhé tyčinkové lepidlo na rýchle a čisté lepenie papiera, kartónu. 
Neobsahuje rozpúšťadlá. Nekvapká a nerozteká sa, nekrčí papier. 
Hmotnosť 20 g.

Odkladacia mapa A4 bez chlopní "prešpán" červená Odkladacia mapa A4 bez chlopní z prešpánového kartónu 
gramáže 350 g. Farba: červená

Kalendár pracovný stolový
2tolový  slovenský kalendár pracovný veľký 2022, Formát: 295 × 
135 mm. Vario špirála, ofsetový papier, 64 strán. Týždňový 
stĺpcový kalendár s hodinovým delením,

Kalendár nástenný - trojmesačný
Prehľadný dvanásťlistový trojmesačný nástenný kalendár 2022, s 
posuvným okienkom pre lepšiu orientáciu v mesiaci,Vario špirála, 
Rozmer kalendára: 31,5x45 cm

Diár denný A5
Diár denný A5, Rozmer: 14,8x20,9cm, Počet strán: 352, osobné 
údaje, plánovač dovolenky,    plánovací kalendár, medzinárodné 
telefónne predvoľby, tiesňové volanie v eur, farba:čierna, rok 2022

Náhradná náplň do pier typ X-20 - farba červená Náhradná plastová náplň do pier červenej farby.Dĺžka 106,8 mm.

Náhradná náplň do pier typ X-20 - farba modrá Náhradná plastová náplň do pier modrej farby.Dĺžka 106,8 mm.

Záložky papierové 15x50mm (balenie=5x100 listov)
Papierové záložky bezo zvyšku odlepiteľné zo všetkých povrchov, 
viacnásobne prelepiteľné,  Farby: 5 farieb, Rozmery: 15x50 mm, 
Počet lístkov: 5x100

Plastové guľôčkové pero - náplň modrá Plastové guľôčkové pero s klikacou mechanikou; s ergonomickým 
pogumovaným uchopením; šírka hrotu min. 0,7 mm; náplň: modrá.

Páska korekčná - roller
Jednorazový korekčný roller na jednoduché, čisté, presné a suché 
korigovanie, vhodný na všetky druhy papiera, šírka korekčného 
rollera: 5 mm, dĺžka korekčného filmu: 8 m

Náplň do zošívačky 23/10
Zošívacie spony vyrobené z mäkkého galvanizovaného drôtu; 
ostré konce na maximálnu penetráciu; zošívací výkon: min. 70 
listov; dĺžka nožičky: 10 mm; balenie = 1000 spôn v krabičke.
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Náplň do zošívačky 23/10
Zošívacie spony vyrobené z mäkkého galvanizovaného drôtu; 
ostré konce na maximálnu penetráciu; zošívací výkon: min. 50 
listov; dĺžka nožičky: 8 mm; balenie = 1000 spôn v krabičke.

Zakladač pákový A4 farebný, šírka chrbta 5 cm Zakladač pákový farebný, s natlačenou etiketou. Formát A4, šírka 
chrbta 5 cm, rôzne farby.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Výška konečnej ceny za predmet zákazky zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, najmä balenie, dopravu a 
dodanie na miesto určené Objednávateľom (Prešov)

Miesto dodania predmetu zákazky a kontaktnú osobu/osoby oznámi Objednávateľ až zazmluvnenému Dodávateľovi.

Predmet zákazky bude objednávaný a dodávaný počas trvania Rámcovej dohody, t. j. do 31. 12. 2021, na základe 
samostatných záväzných objednávok.

Objednávateľ požaduje do 4 kalendárnych dní po uzatvorení tejto Rámcovej dohody pre riadne vystavovanie objednávok, 
predložiť podrobný rozpis jednotlivých položiek, ktorý bude obsahovať jednotkové ceny bez DPH, výšku DPH, celkovú cenu s 
DPH a obsah spotrebiteľského balenia.

Dodávateľ dodá predmet zákazky vždy v pracovnej dobe objednávateľa, t.j. od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Dodávateľ dodá predmet zákazky na základe objednávky najneskôr do 5 pracovných dní od prevzatia objednávky, resp. jej 
doručenia, ak sa písomne (napr.e-mailom) nedohodnú inak.

Dodávateľ je povinný dohodnúť dodanie predmetu zákazky s kontaktnou osobou Objednávateľa minimálne 1 pracovný deň 
pred jej dodaním.

Objednávateľ potvrdí prevzatie predmetu zákazky svojim podpisom, prípadne pečiatkou na dodacom liste Dodávateľa.

Na predmet zákazky dodaný na základe objednávky bude vystavená samostatná faktúra, ktorej prílohou bude dodací list 
potvrdený Objednávateľom.

Originál faktúry musí byť doručený Objednávateľovi na adresu, ktorá bude oznámená až zazmluvnenému Dodávateľovi.

Splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu je 30 dní od jej doručenie Objednávateľovi.

V prípade, ak faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude vrátená Dodávateľovi na doplnenie a lehota splatnosti 
začne plynúť až doručením opravenej faktúry.

Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platby budú realizované bezhotovostným stykom.

Množstvá uvedené v zákazke sú predpokladané množstvá a Objednávateľ si vyhradzuje právo objednávať počas trvania tejto 
Rámcovej dohody množstvo tovaru podľa svojich skutočných potrieb a finančných možností, maximálne však do výšky 
celkovej zmluvnej ceny. Objednávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť celkové predpokladané množstvo tovarov tak, 
aby sa neprekročil vysúťažený finančný limit počas trvania tejto dohody.

Dodávateľ si nemôže nárokovať od Objednávateľa odber všetkých druhov tovarov uvedených v dohode. Neodobratie všetkých
druhov a počtu tovarov uvedených v dohode nezakladá právo Dodávateľa uplatniť si náhradu škody a ani odstúpiť od dohody 
z tohto dôvodu.

Objednávateľ požaduje, aby jednotlivé položky predmetu zákazky boli dodané vždy v spotrebiteľskom balení, boli vždy nové a 
nepoužité. Balenia uvedené v technickej špecifikácii sú orientačné a ich vynásobením s počtom jednotlivých položiek 
predstavujú predpokladanú potrebu Objednávateľa. To znamená, že je možné dodať jednotlivé položky predmetu zákazky aj v
balení s iným rozsahom, ale v takom množstve, aby to zodpovedalo potrebe Objednávateľa.

Záruka na predmet zákazky a uplatňovanie reklamácií - podľa platných právnych noriem SR.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa na plnenie v rámcovej dohode sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Ostatné sa riadi Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, 2. časť "Všeobecné zmluvné podmienky", verzia platná v
čase zadávania tejto zákazky.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Masarykova 16

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: súbor
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: 2 583,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 3 100,00 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 08.04.2021 11:38:01

Objednávateľ:
Krajská prokuratúra Prešov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Lamitec, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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