
Kúpna zmluva č. Z202123247_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Sídlo: Limbová 12, 83303 Bratislava , Slovenská republika
IČO: 00165361
DIČ: 2020341895
IČ DPH:
Telefón: +421259370681

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Kancelária SK s.r.o.
Sídlo: Kubačova 1/A, 83106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50345460
DIČ: 2120289127
IČ DPH: SK2120289127
Telefón: +421905548628

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelárske potreby
Kľúčové slová: kancelárske potreby
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

Funkcia

Kancelárske potreby na administratívnu činnosť

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Za sucha stierateľný svetlostály popisovač. Vhodný na
biele smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly 
hrot hrúbky 5 mm. Šírka stopy 2,5 mm. Sada 4 ks. 
Farba: mix 4 farieb - Centropen 8559/4S alebo 
ekvivalent

sada 15

2. Euroobal DONAU A4 matný 45mic, 100ks/bal bal 5

3. Euroobal Karton PP A4 maxi extra široký 50mic 
50ks/bal bal 2

4. Rýchloviazač závesný celý RZC Classic zelený 
50ks/bal bal 1

5. Stojan na časopisy kartónový ks 6

6. Samolepiaci bloček 76x76mm, 400listov ks 4

7. Rozraďovač rozmerov 105 × 240 mm. Materiál kartón.
Balenie 100 ks. Farba žltá bal 1

8. Dierovač – kapacita dierovania 10 listov, 2 otvory s 
priemerom 6mm a vzdialenosťou 80mm, pre formáty A4,
3.8cm×10.8cm×6.5cm

ks 1
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9. Zakladač formátu A4 s kvalitnou pákovou 
mechanikou, potiahnutý fóliou so štruktúrou plátna. 
Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným 
chrbtovým štítkom a uzatváracím mechanizmom. Šírka 
chrbta 7,5 cm. Farba: bordová.

ks 4

10. Zakladač formátu A4 s kvalitnou pákovou 
mechanikou, potiahnutý fóliou so štruktúrou plátna. 
Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným 
chrbtovým štítkom a uzatváracím mechanizmom. Šírka 
chrbta 7,5 cm. Farba: modrá

ks 4

11.  Zakladač pákový Basic 5cm čierny ks 4

12. Zvýrazňovač edding 345 žltý ks 2

13. Zvýrazňovač edding 345 ružový ks 2

14.  Zošívačka kancelárska na 25 listov ks 1

15. Zakladač pákový poloplastový 7,5cm ks 1

16. Kartónová obálka A5 ks 300

17. Euroobal ECONOMY A4 lesklý 40mic v sáčku, 
100ks/bal bal 10

18. Permanentný popisovač 2846, farba čierna, hrúbka 
stopy 1 mm ks 5

19. Permanentný popisovač 2636, farba čierna, hrúbka 
stopy 0,6 mm ks 10

20. Popisovač na tabule Centropen 8559 čierny ks 10

21.  Termo páska 57/40/12 (18m) ks 3

22. Lepiaca tyčinka 20g ks 10

23. Baliaca páska 48mm x 66m priehľadná ks 2

24. Lepiaca páska 19mmx33m transparentná ks 15

25.  Stolový kalendár Slovensko riadkové ks 9

26. Etikety univerzálne 70x37mm, A4 100 hárkov, 
Gramáž papiera 130 g/ m2, hrúbka 127 mikrónov. Ostré 
rohy. Počet etikiet: 2400

bal 1

27. Permanentný popisovač 2636, farba ZELENÁ, 
hrúbka stopy 0,6 mm ks 4

28. Obojstranná lepiaca páska s ochranným 
odlepiteľným pásikom na jednej strane. Rozmery pásky 
19 mm x 33 m

ks 1

29. Lakovaný popisovač Centropen 9210, farba čierna, 
hrúbka stopy 3,5 mm ks 1

30. Univerzálne kancelárske nožnice na strihanie 
papiera, kartónu, lepenky, samolepiacej pásky a pod. so 
strihacou časťou z nehrdzavejúcej ocele. Farba 
čierna.Veľkosť: 21 cm.

ks 3

31. Jednorazový liner s jemným plastovým hrotom na 
najširšie využitie. Šírka stopy 0,3 mm, dĺžka stopy 1500 
m. Farba: čierna

ks 8

32. Lepiaca páska transparentná 50 mm × 66 m ks 4

33. Lepiaca páska 19mmx33m transparentná ks 10

34. Lepiaca páska TESA clear 19mmx10m s 
dispenzorom ks 3

35. Zošívačka kancelárska na 25 listov ks 3

36. Ceruzka HB s gumou 12ks/bal bal 1

37. Klikacie guľôčkové pero s klipom a pogumovaným 
gripom pre lepšie držanie. Hrot 0,7 mm. Farba: modrá ks 10

38. Samolepiaci bloček 76x76mm, 400listov ks 10

39. Zvýrazňovače 4 farby/bal. šírka stopy 1-4mm bal 6
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40. Úzke acetátové záložky do kníh, časopisov, ako 
register do cenníkov, kartoték, katalógov, zakladačov, 
archívov a pod. Priehľadná lepiaca čast a farebná časť 
na označenie.Prelepiteľné, znovunalepiteľné a 
popisovateľné. Rozmery záložky 12,5x43 mm.Dodávané
v kombinácii 4 neónových farieb

bal 5

41.  Blok poznámkový A5 80 listov linajkový ks 3

42. Zošit 464 A4 60 listov linajkovaný ks 5

43. Euroobal Karton PP A4 maxi extra široký 50mic 
50ks/bal bal 1

44.  Euroobal DONAU A4 matný 45mic, 100ks/bal bal 7

45. Zakladač pákový poloplastový 7,5cm ks 15

46. Spinky 24/6 /1000/ bal 1

47. Jednorazové guľôčkové pero s oranžovým 
plastovým telom. Guľôčka 0,4 mm. Farba náplne 
červená.

ks 5

48. Blok College Notes Extra A4 80 listov linajkový ks 5

49. Klipy na dokumenty Q-Connect 24mm čierne 10ks bal 1

50. Klipy na dokumenty Q-Connect 32mm čierne 10ks bal 1

51. Nástenný kalendár Slovensko 2022, mesačný ks 3

52. Nástenný kalendár trojmesačný zelený so špirálou 
2022 ks 4

53. Stolový kalendár Obrázky zo Slovenska 2022 ks 5

54. Týždenný diár − 144 strán. Rozmery 148 × 210 mm. 
Materiál na doskách: koženka. Farba modrá. ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. nie popisovače d.rect office - whiteboard marker" 
nakoľko nie je možné ich odstrániť z tabule vyžaduje sa

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť položkový rozpis ceny bez DPH a ceny s DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy

Obstarávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite riešiť s predávajúcim 
telefonicky žiadosť o nápravu. 

Uchádzač poskytne na dodaný tovar záručnú lehotu, minimálne však zákonnú pre daný tovar. 

Faktúra a dodací list musia mať vyplnené všetky časti predpísaného tlačiva (čitateľne) číslo faktúry, dodacieho listu, dátum 
vystavenia, dátum splatnosti, množstvo a akosť tovaru, cenu za mernú jednotku, predpis DPH, pečiatku a podpis 
zodpovedného pracovníka. 

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite.

Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie 
predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou. 

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve 
lepšími parametrami.

V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje odberateľ po 
účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a predloženie 
dokumentácie k dodávanému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované 
odberateľom pri zadaní zákazky do EKS.

Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zákazky je podstatným porušením zmluvy a má za 
následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.

 Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný 
vysporiadať reklamáciu vád bezodkladne najneskôr však do 2 dní od doručenia reklamácie 
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Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom, resp. opisnom formulári sa 
bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia.

Objednávateľ požaduje rozdelenie zákazky na 3 faktúry. 1 faktúra (1-16, 30-50), 2 faktúra (17-29), 3 faktúra (51-54)

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: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica: Limbová 14

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.11.2021 11:00:00 - 13.12.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: sada
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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 cena predmetu Zmluvy bez DPH: 569,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 682,80 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 Z202123247
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V Bratislave, dňa 29.11.2021 08:24:09

Objednávateľ:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Kancelária SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123247


Zákazka


Identifikátor Z202123247


Názov zákazky Kancelárske potreby


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317004


Dodávateľ


Obchodný názov Kancelária SK s.r.o.


IČO 50345460


Sídlo Kubačova 1/A, Bratislava, 83106, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 22.11.2021 12:19:23


Hash obsahu návrhu plnenia PxTv/BbH6R5FwOrUQOqnu/6cxN5R7dSShcM7Egk0ny4=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
ponuka podľa požadovaných položiek


Prílohy:





				2021-11-22T13:19:23+0100

		EKS PDF PODPIS









		2021-11-29T08:24:09+0100
	EKS PDF PODPIS




