
Rámcová dohoda č. Z20216907_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sídlo: Limbová 2, 83752 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00165565
DIČ:  2020830141
IČ DPH:  SK2020830141
Bankové spojenie: IBAN: SK25 8180 0000 0070 0015 0131 , BIC: SPSRSKBAXXX
Telefón: +421 2 593 73 297

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Sídlo: Jilemnického 6, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36880574
DIČ: 1020118979
IČ DPH: SK1020118979
Telefón: 032 64 000 24

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelársky papier
Kľúčové slová: kancelársky papier, papier na fotokopírovanie, papier na tlač, papier na grafické účely
CPV: 30197643-5 - Papier na fotokopírovanie; 30197630-1 - Papier na tlač alebo iné grafické 

účely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kancelársky papier

2. Kancelársky papier

3. Kancelársky papier

4. Kancelársky papier

Položka č. 1: Kancelársky papier

Funkcia

dodávka bieleho kancelárskeho papiera vhodného na čiernobielu a farebnú tlač a kopírovanie dokumentov vhodný do 
laserových tlačiarní a rýchlotlačiarní a dodanie do sídla objednávateľa

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Formát typ A4

Rozmer - výška mm 297

Rozmer - šírka mm 210

Počet kusov papiera v balíku ks 500

Počet balíkov v kartóne balík 5

Plošná hmotnosť g/m2 78 82

Hrúbka mm/1000 103 108

Drsnosť ml/min 150 200
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Opacita % 92

Belosť CIE % 153 156

Množstvo balík 3050

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 2: Kancelársky papier

Funkcia

dodávka bieleho kancelárskeho papiera vhodného na čiernobielu a farebnú tlač a kopírovanie dokumentov vhodný do 
laserových tlačiarní a rýchlotlačiarní a dodanie do sídla objednávateľa

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Formát typ A4

Rozmer - výška mm 297

Rozmer - šírka mm 210

Počet kusov papiera v balíku ks 500

Počet balíkov v kartóne balík 5

Plošná hmotnosť g/m2 78 82

Hrúbka mm/1000 106 110

Drsnosť ml/min 160 250

Opacita % 91

Belosť CIE % 158 164

Množstvo balík 150

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 3: Kancelársky papier

Funkcia

dodávka bieleho kancelárskeho papiera vhodného na čiernobielu a farebnú tlač a kopírovanie dokumentov vhodný do 
laserových tlačiarní a rýchlotlačiarní a dodanie do sídla objednávateľa

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Formát typ A3

Rozmer - výška mm 297

Rozmer - šírka mm 420

Počet kusov papiera v balíku ks 500

Počet balíkov v kartóne balík 5

Plošná hmotnosť g/m2 78 82

Hrúbka mm/1000 103 108

Drsnosť ml/min 150 250

Opacita % 91

Belosť CIE % 140 160

Množstvo balík 110

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 4: Kancelársky papier

Funkcia

dodávka bieleho kancelárskeho papiera vhodného na čiernobielu a farebnú tlač a kopírovanie dokumentov vhodný do 
laserových tlačiarní a rýchlotlačiarní  a dodanie do sídla objednávateľa

Strana 2 z 4 



Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Formát typ A5

Rozmer - výška mm 148

Rozmer - šírka mm 210

Počet kusov papiera v balíku ks 500

Počet balíkov v kartóne balík 5

Plošná hmotnosť g/m2 78 82

Hrúbka mm/1000 103 109

Drsnosť ml/min 150 200

Opacita % 92

Belosť CIE % 152 160

Množstvo balík 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia na miesto plnenia.

2. Do 3 pracovných dní od uzavretia rámcovej dohody dodávateľ elektronicky zašle objednávateľovi návrh na plnenie 
predmetu rámcovej dohody, typové označenie, resp. technickú špecifikáciu, cenu za mernú jednotku v EUR bez DPH, cenu za
mernú jednotku v EUR s DPH, celkovú cenu v EUR bez DPH, celkovú cenu v EUR s DPH.

3. Dodávateľ  je povinný predložiť do 3 pracovných dní od uzatvorenia rámcovej dohody list s kontaktnými údajmi oprávnenej 
osoby dodávateľa, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail oprávnenej 
kontaktnej osoby zodpovednej za predmetnú zákazku.

4. Súčasťou faktúry je dodací list potvrdený kontaktnou osobou objednávateľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti 
daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty.

5. Požaduje sa v zmysle § 340 b) ods.5 zákona č.513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
splatnosť faktúry v lehote 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia predmetu rámcovej dohody. Tieto platobné podmienky 
majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok EKS.

6. Uvedené množstvá  sú orientačné. Kupujúci nie je viazaný predpokladaným  množstvom tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje
právo nevyčerpať celkový finančný limit.

7. Plnenie rámcovej dohody bude realizované priebežne na základe samostatných objednávok.

8. Dodávateľ sa zaväzuje doručiť tovar na základe objednávky do 3 pracovných dní.

9. Dodávku tovaru žiadame realizovať v pracovných dňoch v čase od 7.00-14.00 hod..

10. Dodávateľ dodá tovar nový, nepoužitý, nepoškodený v štandardnej kvalite.

11. Pri uplatnení reklamácie je Dodávateľ povinný tovar prevziať v mieste plnenia rámcovej dohody na vlastné náklady.

12. Objednávateľ neposkytuje žiaden preddavok ani zálohovú platbu.

13. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v objednávkovom formulári sa bude 
považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

14. Rámcová dohoda na 12 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu.

Názov Upresnenie

Miesto plnenia: Bratislavský kraj

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:
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Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica: Limbová 2

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: balík
Požadované maximálne
množstvo: 3320,0000

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: 7 460,37 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 8 952,45 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 16.04.2021 10:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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