
Rámcová dohoda č. Z202120881_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Rožňava
Sídlo: Šafárikova 29, 04801 Rožňava, Slovenská republika
IČO: 00328758
DIČ: 2020937116
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK40 0200 0000 0000 2722 8582
Telefón: 0918792949

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
Sídlo: Plynárenská 6, 82109 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31331131
DIČ: 2020295860
IČ DPH: SK2020295860
Bankové spojenie: IBAN: SK5811110000001025996005
Telefón: +4212850111184

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelárske potreby
Kľúčové slová: Drobné kancelárske potreby, obálky, obaly, lepidlá, perá, ceruzky, korekčné pásky, 

zvýrazňovače, rýchloviazače, zošity
CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 30192100-2 - Vymazávacie potreby (guma, zmizík); 

30192110-5 - Atramentové výrobky; 30192121-5 - Guľôčkové perá; 30192122-2 - Plniace 
perá; 30192124-6 - Fixky; 30192125-3 - Zvýrazňovače; 30192130-1 - Ceruzky; 30192160-0
- Korektory; 30192800-9 - Samolepiace etikety; 30192910-3 - Korekčný pás alebo páska; 
30192920-6 - Korekčná tekutina; 30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie; 30199200-2
- Obálky, neilustrované karty a korešpondenčné lístky; 22830000-7 - Zošity; 22850000-3 - 
Rýchloviazače a súvisiace príslušenstvo; 22852000-7 - Zakladače; 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 pre zabezpečenie administratívných prác

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

advokátska trikolóra - špagát 100 g - bavlna ks 7

atrament dokumentačný modrý 50 ml ks 9

mikroceruzka s gumou a zásobníkom na tuhy 0,5 mm ks 30

ceruzka grafitová HB zastrúhaná ks 200

dierovač kovový /kapacita 25 listov/ ks 20

dierovač kovový /kapacita min. 60 listov/ ks 5

dátumová pečiatka samonamáčacia ks 15

doska s klipom A4 ks 40
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DVD disk, rýchlosť zápisu 16 x, kapacita 4,7 GB ks 10

dvojhárky linajkové 250 hárkov/bal. bal. 5

euroobal A4 80-110 mic. matný alebo lesklý 100 ks/bal. bal. 200

farba pečiatková modrá 50 ml ks 15

farba pečiatková čierna 50 ml ks 5

farba pečiatková červená 50 ml ks 15

farba pečiatková zelená 50 m ks 3

farba pečiatková trodat - čierna 25 ml ks 4

farba pečiatková trodat - červená  25 ml ks 4

fixka tenká 0,5 mm - čierna ks 80

fixka tenká 0,5 mm - červená ks 50

fixka tenká 0,5 mm - modrá ks 40

fixka tenká 0,5 mm - zelená ks 40

popisovač permanentný - čierny, šírka stopy 1 mm ks 50

popisovač permanentný - modrý, šírka stopy 1 mm ks 25

popisovač permanentný - čierny, s klinovým hrotom, 
šírka stopy 1 -3 mm ks 50

popisovač permanentný - mix farieb, s klinovým hrotom, 
šírka stopy 1 -3 mm ks 20

popisovač Flipchat, rôzne farby ks 20

fólia laminovacia A3 100 mic ks 100

fólia laminovacia A4 100 mic ks 200

fólia laminovacia A5 100 mic ks 100

fólia laminovacia A6 100 mic ks 100

guma na gumovanie biela 40x20x10 mm ks 100

plastový hrebeň na krúžkovú väzbu 10 mm ks 250

plastový hrebeň na krúžkovú väzbu 12 mm ks 250

plastový hrebeň na krúžkovú väzbu 14 mm ks 250

plastový hrebeň na krúžkovú väzbu 16 mm ks 200

plastový hrebeň na krúžkovú väzbu 19 mm ks 200

plastová obálka na krúžkovú väzbu/predná strana/ 
priehľadná A4 ks 500

kartónová obálka A4 na krúžkovú väzbu/zadná strana/, 
reliéfna povrchová úprava (imitácia kože) slonovinová, 
alebo biela, alebo béžová farba

ks 500

kalkulačka s 12 miestnym displejom ks 20

kalendár stolový pracovný 2022 ks 130

kancelársky odkladač plastový stohovateľný, 
transparentný, farba dymová ks 50

lepiaca tyčinka  20 g ks 300

lepiaca páska - izolepa, šírka 15-20 mm/66 m ks 100

lepiaca páska - izolepa, šírka 25-30 mm/66 m ks 100

lepiaca páska baliaca priehľadná 48 mm/66 m ks 50

nožnice kancelárske z nehrdzavejúcej ocele s 
plastovými rúčkami cca 20 cm ks 30

obal plastový, priehľadný "L" otvor, A4, 180 mic. ks 100

obálka C6 samolepiaca    1000 ks/bal. bal. 20

obálka C5 samolepiaca    1000 ks/bal. bal. 15

obálka DL bez okienka   1000 ks/bal. bal. 5
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obálka DL s okienkom 1000 ks/bal. bal. 2

obálka B6 s doručenkou, DVR, opak. doručenie 1000 
ks/bal. bal. 80

obálka B6 s doručenkou, DVR, bez opak. doruč.  1000 
ks/bal. bal. 10

obálka B6 s doručenkou, doporučene  1000 ks/bal. bal. 28

obálka C5 s doručenkou, doporučene  1000 ks/bal. bal. 12

obálka C5 s doručenkou, DVR, opak. doručenie 1000 
ks/bal. bal. 8

obálka C5 s doručenkou, DVR, bez opak. doručenia 
1000 ks/bal. bal. 5

obálka C4 biela bez okienka ks 2000

obálka B4 s X-dnom hnedá (poštová taška) ks 500

odkladacia mapa (kartón) A4 bez chlopní ks 500

odkladacia mapa (kartón) A4 s  3 chlopňami ks 1000

odkladacia mapa (kartón) A4  s  gumičkou ks 100

odkladacia mapa PVC A4 s gumičkou ks 200

opravná páska (strojček s opravnou páskou) roller ks 250

opravný (korekčný) lak so štetcom 20 ml ks 15

osvedčovacia kniha - listina ks 6

osvedčovacia kniha - podpis A4 ks 12

papierová páska do platobného terminálu 56 mm (termo 
rolka), 57/35/12 ks 150

pero plniace (nie bombičkové) ks 12

pero guličkové čínske ks 50

pero guličkové  jednorázové modré ks 300

pero guličkové jednorázové červené ks 50

pero guličkové jednorázové zelené ks 30

pero guličkové jednorázové čierne ks 50

pero guličkové plastové s pogumovaným úchytom a 
tenkým hrotom ( nie jednorázové) ks 300

poduška pečiatková - stredne veľká ks 5

poradač pákový (šanón) A4-široký-8 cm (čierny mramor) ks 550

poradač pákový (šanón) A4-úzky-5 cm (čierny mramor) ks 300

poradač pákový (šanón) A4-široký-červený ks 20

poradač pákový (šanón) A4-široký-biely ks 20

poradač pákový (šanón) A4-široký-žltý ks 20

poradač pákový (šanón) A4-široký-modrý ks 20

poradač pákový (šanón) A4-široký-zelený ks 20

potvrdenka s juxtou A6 3x25 listov/bal. ks 40

poznámková kocka biela-nie lepiaca 90x90x90 mm ks 50

poznámkový blok trhací A7 linajkový ks 50

poznámkový blok trhací A5 linajkový 80 listov ks 50

poznámkový blok trhací A4 linajkový 80 listov ks 30

pravítko 30 cm ks 30

pravítko trojuholník s ryskou ks 15

prepisovací uhľový papier (indigo)-čierny (100 list/bal.) bal. 5

rozošívačka na odstraňovanie spiniek ks 20

rozraďovač kart. farebný A4 12 dielny bal. 30
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rozraďovač kart. farebný A4 5 dielny bal. 20

rýchloviazač obyčajný celý A4 (kartón) ks 600

rýchloviazač závesný celý  A4 (kartón) ks 1000

rýchloviazač PVC A4 rôzne farby ks 500

rýchloviazač PVC A4 s eurodierovaním ks 500

samolepiace bločky 76x76 mm  rôzne farby 100 list/bal. ks 400

samolepiace etikety 70x35 mm (100 hárkov/bal.) bal. 50

samolepiace etikety A4 (100 hárkov/bal.) bal. 3

samolepiace etikety 52,5x21,2 mm (56ks/hárok) 100 
hárk/bal. bal. 6

samolepiace etikety 100x70 mm (100 hárkov/bal.) bal. 5

samolepiace etikety 23x16 mm (ako cenovky) ks 30

spinky do zošívačky 24/6 mm  1000 ks/bal. bal. 400

spisová doska so zatavenými šnúrkami  A4  /mramorova
doska /, bez chrbta, z pevnej hrubej lepenky, 
jednostranne poťahovanej

ks 800

spony na spisy 33 mm   100 ks/bal. bal. 250

spony na spisy 50 mm   100 ks/bal. bal. 65

spony na spisy 70 mm   100 ks/bal. bal. 50

strúhadlo na ceruzky so zachytávačom stružlín ks 30

špendlíky do korkových tabúľ s kovovým hrotom a 
plastovou hlavičkou, dĺžka hrotu 12 mm, 100 ks/bal. bal 15

tuhy do mikroceruzky HB 0,5 mm 12 ks/bal. bal. 20

záložky index. papierové  20x50 mm bal. 20

záložky index. samolepiace cca 15x50 mm (farebné, nie 
papierové) bal. 200

záznamová kniha A5  100 listová ks 50

záznamová kniha A4  100 listová ks 50

zošit školský 564  linajkový A5  60 listov ks 50

zošit školský 464  linajkový A4  60 listov ks 50

zošívačka kovová (kapacita cca 30 listov) ks 50

taška mikroténová v bloku 10 kg 300+180 x 550 mm/100
ks bal. 10

zvýrazňovač plochý - rôzne farby - neon ks 300

kniha príchodov a odchodov A4 50 listov ks 4

stojan na perá zložený zo 6 valcov, rôzne farby ks 20

stojan na časopisy a dokumenty A4, šírka chrbta 8 cm, 
rôzne farby ks 50

blok papiera pre flipchart, 50 listov, biely bal. 3

baliaci papier biely, 90 g, 120x90 cm, hárky bal. 50

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Sklad všeobecného materiálu.

Dodávateť predloží podrobný rozpis jednotkových cien položiek bez DPH a s DPH.

Tovar bude dodávaný priebežne počas lehoty plnenia na základe objednávky 1 x mesačne. Výnimočne 2x mesačne.

Interval opakovaných plnení každý mesiac pri rámcovej dohode
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Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Rožňava
Ulica: Šafárikova 29

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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 6 916,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 8 300,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120881

V Bratislave, dňa 27.10.2021 14:04:01

Objednávateľ:
Mesto Rožňava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120881


Zákazka


Identifikátor Z202120881


Názov zákazky Kancelárske potreby


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/314638


Dodávateľ


Obchodný názov Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.


IČO 31331131


Sídlo Plynárenská 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 25.10.2021 10:19:27


Hash obsahu návrhu plnenia rImIoy4jkJ0p54vW21Ne4gv9lpZVEWXFP8Bo0l9V9EY=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Nami predkladané produkty spĺňajú technickú špecifikáciou opisného formulára zadaného
odberateľom.


Prílohy:
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