
Kúpna zmluva č. Z20219434_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, 90214 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 00305022
DIČ: 2020662226
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK02 5600 0000 0066 0200 6001
Telefón: 0336901201

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 máj 2021
Kľúčové slová: zakladač, obaly, papier, rýchloviazač, spinky, spony, atď.
CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kancelárske potreby október 2020

Funkcia

Kancelárske potreby pre zabezpečenie chodu úradu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Papier A3 80 g balenie (500 
listov) 5

Záznamová kniha v tvrdej väzbe z bezdrevného papiera 
A4, linajkový, šitý, lamino dosky, potlačené rôznymi 
motívmi

kus (100 listov) 5

Záznamová kniha v tvrdej väzbe z bezdrevného papiera 
A5, linajkový, šitý, lamino dosky, potlačené rôznymi 
motívmi

kus (100 listov) 5

Zošit linajkový A4 kus (60 listov) 4

Zošit linajkový A5, 564 kus (60 listov) 4

Poznámkový blok "kocka" lepená 90 x 90 x 50 mm, biela kus 10

Samolepiace záložky, 4 farby, sticky index kus 25

Samolepiace bločky 76 x 76 mm, 100 lístkov kus 35
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Samolepiace bločky 38 x 51 mm, 100 lístkov balenie / 3 
kocky 12

Tabelačné etikety dvojradové 8,9 x 3,61 cm hárok 100

Obálka C6 samolepiaca, 114 x 162 mm, váha 80 g, 
vyrobené z bieleho bezdrevného papiera

krabica (1000 
ks) 3

Obálka s doručenkou B6, 125 x 176 mm, váha 90 g, 
vyrobené z bieleho bezdrevného papiera

krabica (1000 
ks) 1

Obálka s doručenkou C5, samolepiaca, vyrobené z 
bieleho bezdrevného papiera

krabica (1000 
ks) 1

Obálka s doručenkou do vlastných rúk, B6, 125 x 176 
mm, váha 90 g, vyrobené z bieleho bezdrevného 
papiera

krabica (1000 
ks) 2

Obálka s doručenkou do vlastných rúk, opak. dor., B6, 
125 x 176 mm, váha 90 g, vyrobené z bieleho 
bezdrevného papiera

krabica (1000 
ks) 2

Obálka samolepiaca biela B4 25 x 35 cm krabica (250 
kusov) 2

Obálky s X dnom 250 x 354 mm hnedé obyčajné, 
sulfátový papier kus 50

Obálka s doručenkou, veľká biela, rozmer A4 (B4) kus 100

Spisový obal, dvojlist, 80g, A4 kus 1500

Centropen 4611, 3 sady po 4 rôzne farby + červená 5, 
zelená 6, modrá 2, čierna 11 kus 36

Centropen 8566, čierna 12 ks kus 12

Centropen 2637, zelená 5 ks, čierna 10 ks kus 15

Pritt Korekčný Roller 4,2 mm s vymeniteľnou náplňou kus 15

Pritt Náhradná náplň 4,2 mm kus 5

Lepiaca páska priehľadná 19 mm x 33 mm kus 13

Lepiaca páska priehľadná 48 mm x 66 mm kus 4

Spony na papier 30 mm krabička (100 
kusov) 20

Spony na papier 50 mm krabička (75 
kusov) 25

Spony na papier 75 mm krabička (50 
kusov) 10

Pákový papierový zakladač, šírka chrbta 7,5 cm s 
pákovou mechanikou a chrbtovým krúžkom (mramor) kus 175

Pákový papierový zakladač, šírka chrbta 5 cm s pákovou
mechanikou a chrbtovým krúžkom (mramor) kus 130

Euroobal A4 matný balenie (100 
kusov) 45

Euroobal PP+A4 rozšírený hrubý, rozmer 22x30cm balenie (50 
kusov) 40

Rýchloviazač závesný celý kartón kus 120

Rýchloviazač závesný polovičný kartón kus 90

Spisové dosky mramor kus 60

Rýchloviazač PVC s priehľadnou prednou a čiernou 
zadnou stranou A4 kus 100

Rýchloviazač PVC s priehľadnou prednou a pevnou 
farebnou zadnou stranou A4 kus 20

Lepiaca tyčinka 20g kus 5

Lepiaca tyčinka 40g kus 30
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Zvýrazňovač vhodný na zvýraznenie textu na všetkých 
druhoch papiera, zrezaný hrot s rozmermi: 1,0 - 6,0 mm 
dodávaný po jednotlivých farbách (žltá 46, oranžová 6, 
modrá 6, zelená 11)

kus 69

Odkladacia mapa OM3 PP s gumičkou, farba zelená kus 15

Odkladacie mapy s 3 chlopňami s gumičkou A4, 
papierové, farba tmavomodrá, hrubý kartón kus 10

Guma s potlačou ,  L & C Hardtmuth kus 3

Strúhadlo Maped Boogy so zásobníkom kód 30600132 kus 5

Ceruza grafitová Astra s gumou 2 HB kód 138020 kus 7

Ceruzka bez gumy HB 2 kus 10

Pero guľôčkové Colombo 2046, nie jednorazové s 
vrchnákom kus 150

Poznámkový blok College A4, 80 listov linajkový s 
dierovaním, modrý, kód HL 306423 kus 7

Gumičky 125 g s priemerom 60 mm krabička 2

Podpisová kniha čierna kus 5

Poznámkový blok 17 074 lepený linajkový rozmer 7,4 x 
10,6 cm do vrecka (trváme na presných rozmeroch) kus 20

Plastové poháre priesvitné 0,2 dcl balenie (100 
kusov) 1

Fixa centropen document 0,01 modrá kus 20

Odkladač A4, plastový stohovací na stôl, farba čierna kus 3

Záznamová kniha o vydaných a prijímaných zbraniach 
kategórie A až C /06 047 0/ kus 4

Záznamová kniha o vydávanom a prijímanom strelive do
zbraní kategórie A až C /06 049 0/ kus 4

Rybársky lístok Ševt I 14251040 kus 100

Plastové hrebene do hrebeňovej väzby A4 po 1 krabici z
každej veľkosti (10 mm, 12 mm, 16 mm, 22 mm, 25 mm,
38 mm)

krabica (100 
kusov) 6

Magnetky okrúhle, priemer  do 1,5 cm balenie (10 
kusov) 1

Zošívačka na 20 listov kus 2

Dierovač na 20 listov kus 2

Nožnice 20 cm, pogumované kus 3

Priepustka z budovy A7 kus 10

Čierny obal do služobných vozidiel na knihu jázd, 3 
dielny so zakladaním kus 4

Kniha jázd do služobných vozidiel, IGAZ 275 kus 10

Úzky kotúč, pokladničná páska rozmer 5,7 mm x 3,3 mm
(nie hrubý) kus 30

Trhací blok A4, linajkový kus 2

Trhací blok A5, linajkový kus 4

Rýchloviazač PVC Donau tvrdý červený, šírka chrbta 7,5
cm s pákovou mechanikou a chrbtovým krúžkom kus 10

Obal závesný s rýchloviazačmi a obalom LEITZ ALPHA 
A4, prírodný hnedý kus 100

Pravítko trojuholník s ryskou kus 2

Doska s klipom A3 kus 3

Otvárací obal s klipom na dokument A4, tmavomodrý kus 16

Smetný kôš kancelársky, plastový čierny kus 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a vyloženia na miesto plnenia - sklad na 1. poschodí.

Dodávateľ do ceny predmetu zákazky zahrnie dopravné náklady na dodanie predmetu zákazky a všetkých súvisiacich 
nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.

Preberanie tovaru sa uskutoční za prítomnosti povereného zástupcu objednávateľa aj dodávateľa v súlade s hygienickými 
nariadeniami objednávateľa (ochranné rukavice, ochrana tváre, dezinfekcia a pod.).

Pri preberaní predloží dodávateľ dodací list, s uvedením jednotkových cien za každú položku; dodací list potvrdený 
objednávateľom o prevzatí skutočného množstva predmetu zmluvy, bude podkladom pre fakturáciu.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Pezinok
Obec: Pezinok
Ulica: Radničné námestie 7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.05.2021 10:00:00 - 20.05.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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 cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 740,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 088,00 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.
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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 17.05.2021 10:50:01

Objednávateľ:
Mesto Pezinok
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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