
Rámcová dohoda na kancelárske potreby
uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v spojení s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len 
„ rámcová dohoda “) v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Kupujúci: Správa a údržba ciest TTSK
Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava
V zastúpení: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ
IČO: 37847783
DIČ:
IČ DPH:

2021777516
nie je platiteľom DPH

e-mail: vo@spravaciest.sk
(ďalej len „kupujúci“)

Tel. č.: 033/5531287

a

Predávajúci: Lyreco CE,SE
Sídlo: Panholec 20, 902 01 Pezinok
V zastúpení: 
IČO:

Mikuláš Herškovič - predseda správnej rady 
35 958 120

DIČ:
IČ DPH:

2022076947
SK2022076947

Bankové spoj.:
Číslo účtu:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1311/B
Tel. č.: 0902 936 330
e-mail: objednavka.sk@lyreco.com
(ďalej len „predávajúci“)

(ďalej spolu kupujúci a predávajúci ako „strany dohody“)

Preambula

Touto rámcovou dohodou sa stanovuje právny režim kúpy a predaja tovarov so súvisiacimi 
službami uvedenými v predmete plnenia rámcovej dohody na základe jednotlivých 

čiastkových objednávok kupujúceho počas trvania rámcovej dohody.

1. Účel rámcovej dohody

Účelom uzatvorenia tejto rámcovej dohody je uskutočňovať realizáciu plnenia uvedeného v 
článku 3 tejto rámcovej dohody podľa potrieb a požiadaviek kupujúceho, ktoré budú presne 
určené a definované v jednotlivých objednávkach podľa požiadaviek uvedených v tejto 
rámcovej dohode.



2. Východiskové podklady a údaje

Východiskovým podkladom pre uzatvorenie tejto rámcovej dohody je úspešná ponuka 
predávajúceho predložená v rámci procesu verejného obstarávania uskutočneného podľa § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ ) - zákazka s nízkou hodnotou s názvom 
„Kancelárske potreby“, a to v súlade s požiadavkami uvedenými vo výzve na predkladanie 
ponúk pre túto zákazku (ďalej len „súťažné podklady“).

3. Predmet rámcovej dohody

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je stanovenie podmienok zadávania objednávok tovarov 
počas jej platnosti najmä čo sa týka ich ceny a predpokladaného množstva, a tiež úprava 
vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s predajom a kúpou tovarov, 
ktorými sú kancelárske potreby (ďalej tiež ako „tovar“ alebo „plnenie“).

2. Plnenie v zmysle tejto rámcovej dohody bude uskutočňované podľa aktuálnych potrieb 
kupujúceho a zahŕňa aj dodanie tovarov na miesto dodania spolu s ich vyložením v mieste 
určenom kupujúcim ( príslušné skladové priestory kupujúceho uvedené v čl. 5 ods. 1 tejto 
dohody).

3. Kancelárske potreby budú dodávané spolu s príslušnou dokumentáciou na základe 
Špecifikácie položiek a cenníka, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto rámcovej dohody a ktorú predložil 
predávajúci v rámci procesu verejného obstarávania.

4. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovary v požadovanej kvalite na základe tejto 
rámcovej dohody, požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a v konkrétnej objednávke 
a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zaň kúpnu cenu. Objednávané množstvo tovaru závisí výlučne 
od potrieb kupujúceho rešpektujúc dohodnutý rámec v zmysle tejto dohody.

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať plnenie v zmysle tejto rámcovej dohody špecifikované v 
bodoch 1. až 4. tohto článku spoločne s dokladmi, ktoré sú potrebné na jeho dodanie a užívanie 
a ktorými sú dodací list so základnými dokladmi o dodávke, s označením obalového materiálu 
v slovenskom jazyku (ďalej len „doklady o dodávke“).

4. Vlastnosti a charakteristika tovarov

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar dodávaný na základe tejto rámcovej dohody spĺňa 
príslušné kvalitatívne a environmentálne parametre podľa platných právnych predpisov a 
noriem.

5. Miesto a termín plnenia

1. Miestom dodania plnenia v zmysle tejto rámcovej dohody sú 3 objekty v správe kupujúceho: 
a) - stredisko SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, Trnava
b) - stredisko SÚC TTSK Senica, Železničná ulica, č. 356/134, Senica
c) - stredisko Dunajská Streda, Bratislavská 10, Dunajská Streda
Presné určenie miesta dodania (t. j. jedno z vyššie uvedených možných miest dodania) bude 
uvedené v jednotlivých čiastkových objednávkach.



2. Predávajúci je povinný zabezpečiť pre kupujúceho vyloženie tovaru na mieste dodania a jeho 
prepravu do príslušných skladových priestorov kupujúceho. Pri zabezpečení povinnosti 
predávajúceho podľa prvej vety, sa predávajúci a osoby konajúce za predávajúceho v 
priestoroch kupujúceho môžu pohybovať zásadne iba v sprievode zodpovedného zamestnanca 
kupujúceho a sú povinné dodržiavať pravidlá pre pohyb osôb zdržujúcich sa v priestoroch 
kupujúceho.

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 5 pracovných dní od prevzatia/doručenia 
čiastkovej objednávky predávajúcemu (elektronicky, e-mailom).

6. Objednanie a dodanie tovaru

1. Plnenie v zmysle tejto rámcovej dohody bude realizované na základe čiastkových 
objednávok kupujúceho podľa jeho aktuálnych potrieb.

2. Čiastkové objednávky budú obsahovať minimálne tieto náležitosti:
- identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho,
- špecifikácia tovaru v zmysle prílohy č.l,
- jednotková cena tovaru a objednané množstvo,
- konkrétne miesto a lehotu dodania,
- uvedenie kontaktnej osoby a kontaktných údajov.

3. Tovar pri doručení prevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho a prevzatie v mieste 
určenia písomne potvrdí na dodacom liste vyhotovenom predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje 
umožniť kupujúcemu vykonať kontrolu dodaného tovaru pri jeho odovzdaní a prevzatí. 
Potvrdený dodací list a objednávka sú podkladom pre vystavenie faktúry.

4. Dodaný tovar špecifikovaný v čiastkovej objednávke sa predávajúci zaväzuje dodať 
kupujúcemu bez vád.

5. Dodaný tovar alebo jeho časť môže kupujúci odmietnuť prevziať, ak zistí preukázateľné vady 
dodaného tovaru, nedostatočnú kvalitu tovaru, rozdiel v množstve dodaného tovaru, kratšiu 
dobu spotreby vyznačenú na tovare ako je zmluvne dohodnutá a zámenu tovaru v porovnaní s 
objednávkou. Predávajúci je povinný na vlastné náklady dodaný tovar odviezť z priestorov 
kupujúceho a dodať zodpovedajúci nový tovar bez vád a v požadovanej kvalite a množstve. 
Odmietnutie prevzatia tovaru s uvedením dôvodu neprevzatia potvrdí, v prípade požiadavky 
predávajúceho, príslušný zástupca kupujúceho v dodacom protokole, z ktorého bude zrejmý 
dôvod, pre ktorý zástupca kupujúceho dodávku odmietol prevziať v celosti, alebo v časti.

6. Dopravu tovaru na určené miesto zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady a 
zodpovednosť tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením, 
znehodnotením, stratou alebo zničením.

7. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar tak, aby bol zabalený vhodným a obvyklým spôsobom, 
aby nedošlo k jeho poškodeniu, znehodnoteniu alebo zničeniu počas prepravy a počas 
skladovania po jeho prevzatí.

8. Vlastnícke právo k dodanému tovaru a nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na 
kupujúceho dňom prevzatia a podpísania dodacieho listu k tovaru kupujúcim.



9. Kupujúci si vyhradzuje právo neobjednať celkové množstvo tovaru uvedené v súťažných 
podkladoch, keďže ide o predpokladané množstvo tovaru (t.j. o maximálny rámec), a teda 
kupujúci nie je povinný uhradiť cenu za neobjednané tovary.

7. Zmluvná cena a finančný limit

1. Maximálny finančný limit rámcovej dohody je stanovený súčtom cien jednotlivých položiek 
a predpokladaného množstva uvedeného v súťažných podkladoch.

2. Cena za plnenie v zmysle tejto rámcovej dohody je stanovená dohodou zmluvných strán ako 
výsledok verejného obstarávania, a to v súlade s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov. Cenu za predmet tejto rámcovej dohody dohodnutú v bode 3 tohto 
článku je možné upraviť v súlade s platnou legislatívou a po vzájomnej dohode zmluvných 
strán v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

3. Súčet cien jednotlivých čiastkových objednávok podľa tejto rámcovej dohody nesmie 
presiahnuť finančný limit tejto rámcovej dohody, ktorý je stanovený ako výsledok verejného 
obstarávania z ponuky predávajúceho.

4. Dohodnutá cena za jednotlivé položky je maximálna a zahŕňa všetky náklady predávajúceho 
potrebné k dodaniu tovaru vrátane colných a daňových poplatkov, vrátane obalu a nákladov na 
balenie tovaru a vrátane súvisiacich služieb spojených s vyložením v mieste jeho dodania. 
Predávajúci nie je oprávnený si účtovať akékoľvek ďalšie náklady bez ohľadu na frekvenciu 
čiastkových objednávok alebo sumu čiastkových objednávok.

5. Jednotkové ceny tovarov sú uvedené v prílohe č. 1 Špecifikácia položiek a cenník tejto 
rámcovej dohody.

6. V nadväznosti na ustanovenie článku 3. bodu 5. tejto rámcovej dohody, sa strany dohody 
dohodli, že v prípade nemožnosti dodania tovaru uvedeného v prílohe č. 1 tejto rámcovej 
dohody (napr. z dôvodu ukončenia jeho výroby, ukončenia platnosti jeho certifikátu, ukončenia 
predaja, iné) sa predávajúci zaväzuje ponúknuť kupujúcemu tovar s porovnateľnými alebo 
lepšími kvalitatívnymi vlastnosťami a parametrami, ktorý je dostupný na relevantnom trhu ako 
tovar uvedený v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. Cena tohto tovaru bude predmetom 
odsúhlasenia ponuky, ktorú predloží predávajúci kupujúcemu. Cena tohto tovaru musí byť 
maximálne vo výške ponukovej ceny uvedenej v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. Takáto 
zmena tovaru a ceny bude vykonaná formou písomného dodatku k rámcovej dohode v súlade s 
§ 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Platobné podmienky

1. Úhrada ceny za objednaný tovar bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 rámcovej dohody bude 
realizovaná formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú 
cenu vrátane DPH kupujúci uhradí predávajúcemu na základe čiastkovej faktúry za konkrétnu 
objednávku doručenú do podateľne kupujúceho s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej 
doručenia do podateľne kupujúceho. Platobná povinnosť kupujúceho sa považuje za splnenú v 
deň, keď bude príslušná platba pripísaná na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záhlaví 
tejto rámcovej dohody, za podmienky správnych náležitostí vystaveného daňového dokladu.



2. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. Okrem toho musí obsahovať číslo rámcovej dohody a číslo objednávky 
kupujúceho.

3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, kupujúci má právo vrátiť 
ju na doplnenie alebo prepracovanie predávajúcemu. Predávajúci túto faktúru podľa charakteru 
nedostatkov buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. U tejto opravenej (novej) faktúry vyznačí 
novú lehotu splatnosti a doručí ju do podateľne kupujúceho.

4. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných v čase fakturácie. Faktúry vystavené slovenským platiteľom dane uhradí kupujúci 
vrátane DPH. Pri dodaní tovaru zdaniteľnou osobou registrovanou v inom členskom štáte EÚ, 
táto zdaniteľná osoba nebude pri dodávke tovaru fakturovať DPH. Kupujúci nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o 
DPH v znení neskorších predpisov a bude povinný odviesť DPH v Slovenskej republike podľa 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

5. Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu stane predávajúci platiteľom DPH, navrhovaná celková 
cena tejto rámcovej dohody sa nezvýši o príslušnú DPH.

9. Záručná doba a reklamácia

1. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá objednaný tovar za podmienok dohodnutých 
v tejto rámcovej dohode v požadovanom čase, množstve, kvalite a v prevedení podľa 
podmienok dohodnutých v rámcovej dohode a jej prílohách. Predávajúci zodpovedá za to, že 
tovar dodávaný na základe tejto rámcovej dohody spĺňa všetky príslušné technické, kvalitatívne 
a environmentálne parametre podľa platných právnych predpisov a noriem, a to najmä 
požiadavky na kvalitu, akosť, funkčnosť, bezpečnosť a zdravie.

2. Kupujúci má právo neprevziať tovar s vadami a požadovať dodanie náhradného bezchybného 
tovaru.

3. Kupujúci je povinný písomne oznámiť zrejmé vady nezistené pri preberaní tovaru 
predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní, po prebratí 
tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný písomne oznámiť skryté vady tovaru bez zbytočného 
odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca trvania záručnej doby. Kupujúci oznámi vady 
tovaru písomne prostredníctvom pošty na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou 
poštou (e-mailom) na adresu kontaktnej osoby predávajúceho.

4. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 7 pracovných dní po 
jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že súhlasí s opodstatnenosťou 
reklamácie.

5. Oznámenie o vadách tovaru zaslané predávajúcemu musí obsahovať:
- číslo objednávky,
- názov, označenie a typ reklamovaného tovaru,
- popis vady alebo popis spôsobu, akým sa vada prejavuje, 
- číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania.



6. Reklamované vady predávajúci odstráni na základe písomnej reklamácie kupujúceho 
najneskôr do 30 kalendárnych dní po obdržaní reklamácie. Ak bude vada neodstrániteľná, 
predávajúci je povinný v tejto lehote dodať kupujúcemu náhradný bezchybný tovar v pôvodne 
požadovanom množstve a kvalite. Ak predávajúci nedodá ani náhradný bezchybný tovar, 
kupujúci je oprávnený od dohody odstúpiť.

7. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a používaním tovaru zo 
strany kupujúceho.

8. V prípadoch reklamácie a zodpovednosti za vady tovaru neupravených touto rámcovou 
dohodou, budú strany dohody postupovať podľa § 422 a nasl. ustanovení Obchodného 
zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru.

10. Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Strany dohody sa dohodli, že v prípade nedodržania lehoty dodania tovaru podľa článku 5. 
bodu 3. rámcovej dohody, má kupujúci právo vyžadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo 
výške 0,5 % z ceny nedodaného tovaru vrátane DPH za každý, aj začatý deň omeškania. V 
prípade opakovaných omeškaní (viac ako 2-krát) s dodaním tovaru/tovarov sa toto porušenie 
rámcovej dohody považuje za podstatné porušenie dohody a kupujúci má právo odstúpiť od 
rámcovej dohody v zmysle článku 12. tejto rámcovej dohody.

2. V prípade reklamácie v zmysle článku 9. a neodstránenia vadného plnenia v dohodnutom 
termíne má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,5 % z ceny vadného plnenia vrátane DPH za každý, aj začatý deň omeškania. V prípade 
opakovaných omeškaní má kupujúci právo odstúpiť od rámcovej dohody ako pri podstatnom 
porušení rámcovej dohody.

3. Zmluvnými pokutami nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu spôsobenej škody 
a kupujúci má naďalej nárok na poskytnutie bezvadného plnenia.

4. Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý vznikol mimo moci a vôle neplniacej strany dohody 
(vyššia moc). Pre účely tejto rámcovej dohody znamená „vyššia moc“ udalosť mimo kontrolu 
zmluvných strán, ktorú nie je možné predvídať, napríklad vojny, revolúcie, požiare, záplavy, 
karanténne obmedzenia, dopravné embargá a štrajky. Strana odvolávajúca sa na udalosť 
spôsobenú vyššou mocou upovedomí druhú stranu bezodkladne písomne o ukončení tejto 
okolnosti.

5. Nároky zmluvných strán z titulu náhrady škody sa riadia ustanoveniami § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka.

11. Ukončenie rámcovej dohody

1.Strany dohody môžu pred uplynutím doby, na ktorú je dohoda uzatvorená, ukončiť túto 
rámcovú dohodu písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od 
rámcovej dohody v prípade podstatného porušenia povinnosti druhou stranou alebo 
nepodstatného porušenia akejkoľvek zmluvnej povinnosti, ktorá nebola splnená ani 
v dodatočne určenej lehote.



2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa na účely tejto rámcovej dohody, okrem 
dôvodov vyplývajúcich zo zákona ( najmä Obchodného zákonníka, zákona o verejnom 
obstarávaní a pod.), považuje porušenie povinnosti vyplývajúcej z rámcovej dohody, a to:

a) ak predávajúci bude v omeškaní opakovane (2-krát alebo viac) s dodaním tovaru v množstve, 
akosti, kvalite, resp. inými vlastnosťami tak, ako to vyplýva z tejto dohody a jej príloh, 
b) ak predávajúci bude v omeškaní s odstránením riadne reklamovaných vád
tovaru,
c) ak kupujúci bude viackrát (viac ako 2-krát) v omeškaní s úhradou faktúry za riadne dodaný 
a prevzatý tovar viac ako 30 dní po lehote splatnosti faktúry,
d) porušenie povinnosti, pri ktorej rámcová dohoda uvádza, že jej porušenie sa považuje za 
podstatné porušenie.

3. V prípade akejkoľvek právnej vady na predmete kúpy (predmete v zmysle tejto rámcovej 
dohody) je kupujúci oprávnený od tejto rámcovej dohody okamžite odstúpiť.

4. Predávajúci, jeho subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. musia byť 
v súlade s § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zapísaní do registra partnerov verejného 
sektora, a to počas celej doby trvania rámcovej dohody. Porušenie tejto povinnosti sa považuje 
za podstatné porušenie rámcovej dohody a je dôvodom, ktorý oprávňuje kupujúceho na 
odstúpenie od rámcovej dohody.

5. Kupujúcemu vzniká právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody, dňom právoplatnosti 
rozhodnutia o výmaze podľa § 12 zákona č. 315/2016 Z. z. a rozhodnutia o pokute z dôvodov 
podľa § 13 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., ako aj v prípade omeškania o viac ako 30 dní so 
splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z. Kým predávajúci 
nesplní svoje povinností podľa zákona č. 315/2016 Z. z., kupujúci nie je povinný plniť z 
rámcovej dohody a nedostane sa pri tom do omeškania.

6. Účinky odstúpenia pri porušení rámcovej dohody nastávajú, pokiaľ v odstúpení nie je 
uvedené inak, dňom doručenia oznámenia o odstúpení od rámcovej dohody druhej zmluvnej 
strane.

7. Strany dohody môžu rámcovú dohodu ukončiť výpoveďou bez uvedenia výpovedného 
dôvodu. Výpovedná lehota je 2-mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 
po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

8. Odstúpením od rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti strán z rámcovej 
dohody. Odstúpenie od rámcovej dohody sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 
porušením rámcovej dohody ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia 
sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo 
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení rámcovej dohody. V prípade odstúpenia 
kupujúceho od rámcovej dohody po tom, čo predávajúci dodal tovar a kupujúci ešte neuhradil 
faktúru za dodaný tovar, je kupujúci povinný vrátiť dodaný tovar. Náklady na vrátenie tovaru 
a jeho prepravu znáša predávajúci.

13. Doručovanie



 
1. Akékoľvek oznámenia druhej zmluvnej strane, pre ktoré táto rámcová dohoda vyžaduje 
písomnú formu, budú doručené na adresu druhej strany dohody uvedenú v záhlaví rámcovej 
dohody, alebo touto zmluvnou stranou po uzavretí rámcovej dohody na tento účel písomne 
oznámenú.  
Vo veci objednania tovaru, špecifikácie a uplatnenia reklamácie a súvisiacej komunikácie sa za 
písomnú formu považuje tiež zaslanie informácie elektronickou formou a to e-mailom na 
kontaktné údaje na strane predávajúceho alebo kupujúceho. Strany dohody sú povinné 
vzájomne si potvrdzovať doručenie informácie e-mailom iba počas pracovných dní, a to do 24 
hodín od ich doručenia; plynutie lehoty sa prerušuje počas sobôt a nedieľ, sviatkov a dní 
pracovného pokoja. 
 
2. Zasielanie informácií vo veci platnosti rámcovej dohody, zmeny a ukončenia rámcovej 
dohody môže byť realizované výhradne písomnou formou a doručované poštou, kuriérom alebo 
osobne. Zasielanie informácií elektronickou formou je v týchto prípadoch vylúčené. 
 
3. Pokiaľ v tomto článku nie je uvedené inak, písomnosť doručovaná v súvislosti s rámcovou 
dohodou sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania 
prostredníctvom: 
 
a) elektronickej pošty (e–mailom) dňom, kedy zmluvná strana, ktorá prijala e-mail od 
odosielajúcej strany dohody, potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho e-mailu 
odosielajúcej zmluvnej strane, 
 
b) pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi s 
tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene 
preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej strany dohody. 
 
4. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste 
ako na adrese príslušnej strany dohody, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia 
zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je 
adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky 
na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou 
zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa 
odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne 
takáto poznámka zakladá na pravde. 
 
5. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek 
zmenu svojich kontaktných údajov uvedených v rámcovej dohode pre budúce doručovanie. 
 

14. Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 12 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti, alebo 
do vyčerpania finančného limitu, ktorý je výsledkom verejného obstarávania v súlade 
s ponukou predávajúceho. vo výške 5 328,01 EUR bez DPH, čo pri 20 % sadzbe DPH tvorí 
sumu 6 393,62 EUR s DPH (uvedie sa z ponuky úspešného uchádzača, predávajúceho ), podľa 
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
 
2. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle zriaďovateľa 



kupujúceho. Podpisom tejto rámcovej dohody dáva predávajúci výslovný súhlas so 
zverejnením celého jej obsahu vrátane príloh a prípadných dodatkov na webovom sídle 
zriaďovateľa kupujúceho.

3. Strany dohody sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto rámcovej dohody, budú 
riešiť predovšetkým formou dohody. Strany dohody sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi 
nimi na základe tejto rámcovej dohody sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej 
republiky. Prípadné spory o ktorých sa strany dohody nedohodnú, budú postúpené na 
rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.

4. Podmienky tejto rámcovej dohody, ktoré svojou povahou presahujú dobu jej platnosti, 
zostávajú v platnosti v celom rozsahu a sú účinné až do okamihu ich splnenia a platia aj pre 
prípadných nástupcov a postupníkov zmluvných strán.

5. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto rámcovej dohody prechádzajú, pokiaľ to povaha 
týchto práv a povinností nevylučuje, na právnych nástupcov zmluvných strán, po 
predchádzajúcom písomnom súhlase druhej strany dohody.

6. Predávajúci bude oprávnený postúpiť neuhradené pohľadávky z tejto rámcovej dohody len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho.

7. Túto rámcovú dohodu je možné meniť a doplňovať písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v súlade s platnou legislatívou. Prípadné 
budúce dodatky budú tvoriť súčasť tejto rámcovej dohody.

8. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto rámcovej dohody je, alebo sa stane neplatným, 
neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo 
vykonateľnosť ostatných ustanovení rámcovej dohody, pokiaľ to nevylučuje v zmysle 
príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany dohody sa 
zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto rámcovej 
dohody je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie 
ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných 
strán v čase uzatvorenia tejto rámcovej dohody.

9. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto rámcovou 
dohodou, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v platnom znení a ostatnou legislatívou platnou na území Slovenskej republiky.

10. Strany dohody sa zaväzujú, že v prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov budú o 
tejto zmene druhú zmluvnú stranu bezodkladne informovať. Ak strany dohody nesplnia svoju 
oznamovaciu povinnosť, má sa za to, že platia posledné známe identifikačné údaje.

11. Táto rámcová dohoda je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá 
kupujúci a dva predávajúci.

12. Strany dohody prehlasujú, že si túto rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a 
vyhlasujú, že rámcovú dohodu uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle, nie v tiesni, čo 
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.



Za kupujúceho:

v t d“V Tmavé, dna: .......

Za predávajúceho:

dňa:

v.r. v.r.

Ing. Dalibor/írebichalský 
riaditefSÚC TTSK

Mikuláš Herškovič 
predseda správnej rady

Príloha č. 1 rámcovej dohody: Špecifikácia položiek a cenník



Cenový rozpočet predmetu zákazky

Technické vlastnosti Jednotka Presná 
hodnota

Cena za 
jednotku bez 

DPH

Cena za 
jednotku s 

DPH

Cena spolu 
bez DPH

Cena spolu s 
DPH

Kancelársky papier, A4, gramáž 80 g, opacita min. 90, hrúbka min. 
100 um.„ biely

bal. (=500 
listov) 570 3,00 3,600 1 710,00 2 052,000

Kancelársky papier, A3, gramáž 80g, kvalita B, biely bal. (=500 
listov) 7 7,00 8,400 49,00 58,800

Euroobal, priehľadný číry euroobal z polypropylénu, otvor zhora, 
eurodierovanie, povrch lesklý a hladký. Formát A4. Hrúbka: 50 mic.

bal. (=100 
ks) 60 2,80 3,360 168,00 201,600

Záznamová kniha, formát A4, 200 listová, linkovaná, vyrobená z 
kvalitného bezdrevného písacieho papiera, obálka vyrobená z 
tvrdého kartónu, ktorý je potlačený rôznymi farebnými motívmi a 
potiahnutý laminom. Formát: A4

ks 20 2,54 3,045 50,75 60,900

Záznamová kniha, formát A5.200 listová, linkovaná, vyrobená z 
kvalitného bezdrevného písacieho papiera, obálka vyrobená z 
tvrdého kartónu, ktorý je potlačený rôznymi farebnými motívmi a 
potiahnutý laminom. Formát: A5

ks 30 0,85 1,020 25,50 30,600

Ceruzka grafitová, HP s gumou ks 200 0,04 0,047 7,83 9,399
Permanentný popisovač čierny, s okrúhlym hrotom, na plastické 
hmoty, sklo a pod. Šírka stopy: 1mm ks 20 0,24 0,286 4,77 5,723

Permanentný popisovač čierny, s okrúhlym hrotom, na plastické 
hmoty, sklo a pod. Šírka stopy: 1 -4.5 mm ks 20 0,29 0,343 5,71 6,857

Plastové gulôčkové pero, klikacie kovový vzhľad s gumeným 
úchytom, farba náplne modrá ks 280 0,45 0,540 126,00 151,200

Plastové gulôčkové pero, klikacie s gumeným úchytom, farba náplne 
čierna ks 10 0,19 0,230 1,91 2,297

Plastové gulôčkové pero, klikacie s gumeným úchytom, farba náplne 
červená ks 50 0,19 0,230 9,57 11,486

Plastové gulôčkové pero, klikacie s gumeným úchytom, farba náplne 
zelená ks 10 0,19 0,230 1,91 2,297

Spinky do zošívačky, 24/6, do 25 listov, vyrobené z kvalitného drôtu, 
1000 ks/bal

bal. (=1000 
ks)

60 0,19 0,223 11,14 13,371

Kancelárske listové spony pozinkované strieborné, v dĺžke 28mm 
oblého tvaru na spojovanie dokumentov. Balenie: 100ks

bal.(= 100 
ks) 50 0,13 0,154 6,43 7,714

Kancelárske listové spony pozinkované strieborné, v dĺžke 32 mm, 
bal.= 75 ks

bal. (=75 
ks) 45 0,14 0,167 6,27 7,521

Kancelárske listové spony pozinkované strieborné, v dĺžke 50mm, 
bal =75 ks

bal. (=75 
ks) 15 0,30 0,360 4,50 5,400

Kancelárske listové spony pozinkované strieborné, v dĺžke 75mm, 
bal.=25 ks

bal. (=25 
ks) 5 0,30 0,360 1,50 1,800

Magnetické stojany na spony, plastové ks 5 4,93 5,910 24,63 29,550
Poznámkový blok, formát A4, 70 listový, vyrobený z bezdreveného 
papiera s farebnou prednou stranou, šitý, perforovaný. Formát: A4, 
80 listov

ks (=80 
listov) 10 1,02 1,224 10,20 12,240

Poznámkový blok, formát A5, bloky z bezdrevného papiera s 
farebnou prednou stranou, šité, perforované, 70-listové. Úprava 
linajková, formát A5, 80 listov

ks (=80 
listov) 10 0,57 0,682 5,69 6,823

Obálka C4 samolepiaca, biela, rozmer cca 229x324 mm, bal. = 250 
ks

bal. (=250 
ks) 10 11,00 13,200 110,00 132,000

Obálka B4 s rozšíriteľným dnom 40 mm a krycou páskou, biela. 
Rozmer: 250 x 353mm. Balenie: 100ks.

bal. (=100 
ks) 10 18,40 22,080 184,00 220,800

Obálky rozmeru 353 x 250mm, vyrobené z bieleho bezdrevného 
papiera, otvor na kratšej strane, 90 g- m2. Farba biela. Samolepiace. 
Rozmer: 250 x 353 mm Balenie: 25ks.

bal. (=25ks) 20 1,56 1,875 31,25 37,500



Obálka C5 samolepiaca, biela, rozmer cca 16x22 cm, bal. 25 ks bal. (=25 
ks)

10 0,64 0,763 6,36 7,629

Obálka 06 samolepiaca, biela, 100 ks v bal. bal. (=100 
ks) 5 1,49 1,783 7,43 8,914

Obálka DL, samolepiaca s okienkom, rozmer cca 110x220 mm, 
bal =25 ks

bal. (=25 
ks) 70 0,44 0,533 31,06 37,275

Kombinovaný stojan na ceruzky a perá, vizitky, papierovú kocku a 
kancelárske drobnosti (špendlíky, spinky, spony, gumy a pod.) v 
drôtenej úprave. Rozmery (š.v.h) 205x103x98 mm

ks 15 2,88 3,450 43,13 51,750

Stojan drôtený s 3 listovými zásuvkami na spisy, čierny, rozmery cca 
35x27,5x27,8 cm ks 10 2,33 2,790 23,25 27,900

Zásuvka kancelárska čierna plastová, stohovateľný odkladač formátu 
A4 z nepriehľadného plastu. Zadné zarážky umožňujú odkladače 
stohovar ai stupňovito dozadu, rôzne farby

ks 25 1,09 1,305 27,19 32,625

Lepiaca páska transparentná, 15mmx33m ks 30 0,16 0,197 4,93 5,914
Lepiaca páska transparentná. 48mmx66m ks 20 0,84 1,011 16,86 20,229
Zvýrazňovače, šírka stopy 1-3 mm, hrot klinový, mix farieb, bal. = 4 
ks bal. (=4 ks) 20 2,29 2,745 45,75 54,900

Zvýrazňovače so zrezaným hrotom, svetlostály, na vodnej báze, 
vhodný na bežný aj faxový papier, šírka stopy 1-5 mm, sada 4 ks bal. (=4 ks) 15 1,41 1,697 21,21 25,457

bloček kocka biela, biela farba, 90x90x50 mm ks 30 1,11 1,335 33,38 40,050
Bloček kocka farebná, mix farieb, 83x83x75mm ks 10 1,57 1,886 15,71 18,857

Samolepiaci bloček post it, 38* 51 mm Počet lístkov: 3x100 sada (3x100 
lístkov) 50 1,30 1,560 65,00 78,000

Samolepiace bloček post it, 76 x 76mm Počet lístkov: 5x80
sada 
(=5x80 
lístkov)

35 4,00 4,800 140,00 168,000

Samolepiace záložky, 15x50mm, mix.5 farieb po 100 lístkoch
sada 
(=5x100 
lístkov)

15 2,38 2,850 35,63 42,750

Drôtený kôš na odpadky, 121 čierny ks 5 4,50 5,400 22,50 27,000
Tekuté lepidlo univerzálne, klovatina, vhodné na lepenie papiera, 
kartónu, textilu, plsti, korku, transparentné, bez rozpúšťadiel, 
vyprateľné pri 40-ke, 100 g

ks 15 1,44 1,725 21,56 25,875

Kovová zošívačka s kapacitou do 50 listov, hĺbka vkladania 85 mm, 
kapacita zošitia 50 listov, spinky: 24-6, 26-6, 24-8 ks 15 6,50 7,800 97,50 117,000

Rozošívačka - rozšívač spôn ks 5 0,24 0,283 1.18 1,415
Celokovový dierovač, telo aj rameno vyrobené z kovu. Protišmykové 
plastové dno proti poškodeniu nábytku. Kapacita 30 listov.
Patentovaný úchyt a ostré dierovacie segmenty znižujú silu nutnú na 
dierovanie

ks 10 5,12 6,141 51,18 61,412

Veľkokapacitný celokovový dierovač, s posuvným pravítkom, 
kapacita min.65 listov ks 2 22,90 27,481 45,80 54,961

Binder klipy, Klipy na zopnutie papierov, šírka 19mm, bal. 12 ks bal. (=12 
ks) 45 0,33 0,394 14,79 17,743

Binder klipy, Klipy na zopnutie papierov, šírka 25mm, bal. 12 ks bal. (=12 
ks)

25 0,51 0,617 12,86 15,429

Binder klipy, Klipy na zopnutie papierov, širka 32 mm, bal. 12 ks bal. (=12 
ks)

15 0,73 0,874 10,93 13,114

Binder klipy, Klipy na zopnutie papierov, šírka 41 mm, bal. 12 ks bal. (=12 
ks 5 1,54 1,851 7,71 9,257

Pravítko trojuholník, transparentné s ryskou 16cm ks 5 0,53 0,634 2,64 3,171
Pravítko rovné, Transparentné s plastu, dĺžka 30 cm ks 10 0,19 0,233 1,94 2,326



Strúhadlo s obojstranným kontajnerom v striebornej farbe na všetky 
štandardné, farebné a Jumbo ceruzky, strúhadlo trio so zásobníkom ks 25 2,01 2,415 50,31 60,375

Celoplastový zakladač formátu A4, šírka chrbta 7,5 cm s kvalitnou 
pákovou mechanikou. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s 
vymeniteľným chrbtovým štítkom, ochranným spodným kovaním a 
uzatváracím mechanizmom. Materiál - obojstranné lamino

ks 50 1,20 1,440 60,00 72,000

Celoplastový zakladač formátu A4. šírka chrbta 5 cm s kvalitnou 
pákovou mechanikou. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s 
vymeniteľným chrbtovým štítkom, ochranným spodným kovaním a 
uzatváracím mechanizmom. Materiál - obojstranné lamino

ks 50 1,20 1,440 60,00 72,000

Archívny skosený box, na katalógy, prospekty a pod., formát A4, 
šírka chrbta 90 mm, vyrobený z tvrdej lepenky potiahnutej farebnou 
lamino fóliou, rôzne farby

ks 60 0,54 0,645 32,25 38,700

Stolová kalkulačka, s veľkým nadstaviteľným 12miestnym displejom 
a plastovými tlačidlami. Výpočet %, 3 tlačidlá na prácu s pamäťou, 
zmeny znamienka +-?-, funkcia TAX pre výpočet dane, duálne 
napájanie (solárne+batéria), rozmery cca 149x163x22 mm

ks 10 9,00 10,800 90,00 108,000

Farba pečiatková, 30 ml, čierna, univerzálna pečiatková farba 
bezolejová, vhodná na gumené a samofarbiace pečiatky ks 5 0,96 1,149 4,79 5,743

Farba pečiatková, 30 ml, modrá, univerzálna pečiatková farba 
bezolejová, vhodná na gumené a samofarbiace pečiatky ks 5 0,96 1,149 4,79 5,743

Farba pečiatková, 30 ml, červená, univerzálna pečiatková farba 
bezolejová, vhodná na gumené a samofarbiace pečiatky ks 5 0,96 1,149 4,79 5,743

Linajkové zošity, formát A4, vyrobené z kvalitného bezdreveného 
zošitového papiera, počet listov 60 ks 5 0,87 1,046 4,36 5,229

Linajkové zošity, formát A5, vyrobené z kvalitného bezdreveného 
zošitového papiera, počet listov 60 ks 25 0,41 0,497 10,36 12,429

Linajkové zošity, formát A6, počet listov 20 ks 5 0,16 0,189 0,79 0,943

Dvojhárky, formát A3 preložený do formátu A4, bal. 250 ks, linajkové bal. (=250 
ks) 5 6,48 7,780 32,42 38,900

Dvojhárky, formát A3 preložený do formátu A4, bal. 250 ks, čisté bal. (=250 
ks) 5 5,68 6,821 28,42 34,107

Dvojhárky, formát A3 preložený do formátu A4, bal. 250 ks, 
štvorčekové

bal. (=250 
ks) 2 7.41 8,891 14,82 17,783

Konferenčná mapa A5 s priehradkou, konferenčná mapa so zipsom, 
vybavená 4-krúžkovou mechanikou D20, vreckami niekoľkých 
veľkostí na dokumenty, CD a pod. a podložkou s klipom. V prevedení 
imitácie kože, matná úprava. Formát A5, rozmery cca 279x242x40 
mm

ks 5 12,50 15,000 62,50 75,000

Náplň do karisbloku, A5/100 list., Linajková bal. (=100 
listov) 2 0,84 1,011 1,69 2,023

Náplň do karisbloku, A4/100 list., Linajková bal. (=100 
listov) 2 1,36 1,629 2,71 3,257

Kartónové rozdraďovače, úzke kartónové rozdraďovače s dierovaním 
umožňujú logicky rozradiť dokumenty, rozmery 100x240 mm, bal. 
100 ks

bal. (=100 
ks)

20 1,35 1,620 27,00 32,400

Špagát jutový, 100g, 500x2 dtex, 100 m ks 5 1,01 1.217 5,07 6,086
Špagáty polvorocvlénové. 7800/100o/124m ks 3 1,04 1,246 3,12 3,739
Nožnice, na papier z nehrdzaveiúcei ocele, dĺžka 20 cm ks 20 0,50 0,600 10,00 12,000
Nožnice, na papier z nehrdzavejúcej ocele, dĺžka 16 cm ks 10 0,39 0,463 3,86 4,629
Baliaci papier, Hnedý antistatický baliaci papier gramáže 70g/m2 v 
rolke, návin 50m, rozmery 0,8x50m ks 2 9,37 11,246 18,74 22,491



Korekčný roller, s vlastným navíjacím mechanizmom a uťahovacou 
skrutkou - jednorazový, šírka stopy 5 mm, dĺžka korekčného filmu 
12m

ks 30 0,78 0,930 23,25 27,900

Korekčný roller vymeniteľný: korekčná páska s flexibilným hrotom, 
ktorý presnou aplikáciou opraví všetko. Obojstranná korekcia. Jeden 
smer, aby vyčistil celú vetu a v opačnom smere vyčistí jedno 
písmeno. Vhodné pre ľavákov aj pravákov. Šírka stopy: 4,2mm 
Dĺžka: 12m Vymeniteľná náplň

ks 30 2,60 3,120 78,00 93,600

Náhradná náplň do korekčného rollera vymeniteľného, kompatibilná 
s korekčným rollerom vymeniteľným, šírka stopy 4,2 mm, dĺžka 12m ks 30 1,73 2,070 51,75 62,100

Korekčné pero s jemným kovovým hrotom a uzáverom s klipom. 
Objem: 8ml ks 30 1,28 1,530 38,25 45,900

Podložka pod myš, mäkká opora zápästia správajúca sa ako gél, 
ergonomický dizajn, zabraňuje únave, protisklzový základ. Rozmery: 
245 x 203 x 3mm

ks 3 10,74 12,885 32,21 38,655

Rýchloviazače závesné z EKO kartónu, formátu A4, so závesom do 
poradača, vyrobený z kvalitného 200 g EKO kartónu, rôzne farby ks 50 0,27 0,329 13,71 16,457

Doska spisová zo šnúrkami prešpán, Jednostranne potähované 
kartónové dosky bez chrbta zo strojnej lepenky s gramážou 1320 g, 
spojené šnúrkami. Formát A4. Prevedenie prešpán, rôzne farby

ks 10 1,33 1,601 13,34 16,011

Odkladacia mapa s gumičkou: obal s tromi chlopňami so zvislou 
gumičkou vo farbe obalu. Materiál 300g kartón. Rozmery: 232 x 
320mm.

ks 60 0,37 0,439 21,94 26,331

Odkladacia mapa bez gumičky: odkladacia mapa A4 s tromi 
chlopňami bez gumičky eko kartónu ekonomík gramáže 200 g.. ks 70 0,20 0,238 13,90 16,680

Rýchloviazače závesné prešpánové, rýchloviazač závesný celý so 
závesnou mechanikou vyrobený z 350g farebného kartónu prešpán. ks 20 0,65 0,778 12,97 15,566

Doska spisová so šnúrkami mramor: jednostranne pofahované 
kartónové dosky bez chrbta z 1,5 mm strojnej lepenky spojené 
šnúrkami, s okienkom

ks 40 0,47 0,558 18,61 22,327

Odkladacia mapa s gumičkami, prešpán: odkladacia mapa s 3 
chlopňami vyrobená z kvalitného 390 g prešpánu s gumičkou a 
kovovými krúžkami, rôzne farby

ks 180 0,30 0,360 54,00 64,800

Odkladacia mapa bez gumičky, prešpán: odkladacia mapa A4 s tromi 
chlopňami z prešpánového kartónu gramáže 350 g. Formát: A4, 
rôzne farby

ks 30 0,69 0,826 20,66 24,789

Rýchloviazač závesný polovičný, prešpán: rýchloviazač formátu A4, s 
polovičnou prednou stranou, so závesom do poradača, vyrobený z 
kvalitného 350 q prešpánu, rôzne farby

ks 10 0,28 0,338 2,81 3,377

Obal PVC s násuvnou lištou, trasparentný a kapacitou na 20 - 25 
listov. Formát: A4. Balenie: 5ks. bal. (=5 ks) 5 2,03 2,439 10,16 12,193

Rýchloviazač PP s eurodierovaním, z ekologického PP s priehľadnou 
prednou stranou v matnej úprave, pozdĺž chrbta biely obojstranný 
papierový zasúvací štítok, rôzne farby

ks 50 0,14 0,166 6,93 8,314

Rýchloviazač PP, štandardný polypropylénový rýchloviazač s 
priehľadnou prednou stranou a nasúvacím popisným pásikom, rôzne 
farby

ks 100 0,12 0,147 12,25 14,695

Rýchloviazač z EKO kartónu bez chlopní, rýchloviazač formátu A4 
bez chlopní,vyrobený z 200qr. EKO kartónu, rôzne farby ks 30 0,16 0,195 4,89 5,863



Guma na grafitové ceruzky, guma mäkká, vhodná na gumovanie 
grafitových čiar v rozmedzí tvrdostí 3B - 3H. Rozmer: 34x28x9mm ks 10 0,09 0,113 0,95 1,134

Lepiaca tyčinka: tuhé tyčinkové lepidlo na rýchle a čisté lepenie 
papiera, kartónu a fotografií. Neobsahuje rozpúšťadlá a nerozteká sa, 
nekrčí papier. Vyprateľné pri 40”C.

ks 30 0,19 0,223 5,57 6,686

Jednorazový liner, širka stopy 0,3 mm, rôzne farby ks 115 0,19 0,223 21,36 25,629

Priemyselný lakový popisovač s hliníkovým obalom, s hliníkovým 
obalom a vysoko permanentným pigmentovým atramentom,, šírka 
stopy 1 -3 mm, rôzne farby

ks 55 1,80 2,160 99,00 118,800

Pripinačky do korkových tabúľ, z poniklovaného materiálu s farebnou 
hlavičkou v tvare vežičky. Balenie: 50ks.

bal. (=50 
ks) 7 0,43 0,514 3,00 3,600

Pripinačky klasické kovové, niklované pripinačky s priemerom 14 
mm a dĺžkou 11 mm. Balenie: 100ks

bal. (=100 
ks) 2 0,33 0,394 0,66 0,789

Magnetky, okrúhleho tvaru o priemere 15mm. Mix farieb, bal. = min. 
10 ks

bal. (=10 
ks) 5 0,30 0,363 1,51 1,815

Magnetky, okrúhleho tvaru v mixe farieb. Rozmer: 30mm, bal. = min. 
6 ks bal. (=6 ks) 5 0,52 0,627 2,61 3,135

Popisovač na biele tabule, Za sucha stierateľný svetlostály 
popisovač. Vhodný na biele smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán. 
Okrúhly hrot hrúbky 5 mm. Širka stopy 2,5 mm. Sada = 4 ks, mix 
farieb

sada (=mix 
4 farieb)

5 1,43 1,714 7,14 8,571

Popisovač čierny na biele tabule, Za sucha stierateľný svetlostály 
popisovač. Vhodný na biele smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán. 
Okrúhly hrot hrúbky 5 mm. Šírka stopy 2,5 mm. .

ks 5 0,34 0,411 1,71 2,057

Magnetická stierka, v modernom dizajne s vymieňateľnými stieracími 
papiermi zo 100% viskózy. Rozmery: 17 * 7cm ks 5 2,93 3,514 14,64 17,571

Filcové vankúšiky do magnetickej stierky, bal. (=12ks) 5 1,76 2,109 8,79 10,543

Náhradné papiere do magnetickej stierky, vyrobené z celulózy, bal. = 
100 papierikov

bal. (=100 
papierikov) 5 6,33 7,590 31,63 37,950

čistiaci sprej na biele tabule: Čistiaci prostriedok na čistenie a obnovu 
bielych a plánovacích tabúľ. Odstraňuje mastnotu, nečistotu a fľaky 
po použití za sucha stierateľných popisovačov. Bez obsahu alkoholu. 
Objem: 250ml

ks 5 1,06 1,269 5,29 6,343

Držiak na popisovače magnetický, univerzálny, univerzálny 
magnetický držiak na popisovače na biele tabule ks 5 4,65 5,580 23,25 27,900

Archívny úložný box: škatuľa z hnedej vlnitej lepenky s výklopným 
vrchnákom a zelenou potlačou na ukladanie a archiváciu 5 
zakladačov šírky 8 cm alebo archívnych boxov I-75 mm, alebo volne 
uložených spisov formátu A3. Rozmery: 425 x 330 x 300mm. D-V-H

ks 10 3,15 3,777 31,48 37,770

Archívny box: archívna škatuľa vhodná pre náročnú dlhodobú 
archiváciu. Materiálom je hladká archívna lepenka 1300 gr-m2, ktorá 
spĺňa požiadavky medzinárodných noriem pre dlhodobú archiváciu 
dokumentov.Formát: A4.Šírka chrbta: 110 mm. Rozmery: 330 x 260 
x 110mm V-H-Š

ks 30 1,37 1,642 41,06 49,266



Archívny box: archívna škatuľa vhodná pre náročnú dlhodobú 
archiváciu. Materiálom je hladká archívna lepenka 1300 gr-m2, ktorá 
spĺňa požiadavky medzinárodných noriem pre dlhodobú archiváciu 
dokumentov.Formát: A4.Šírka chrbta: 75 mm Rozmery: 330 x 260 x 
75mm. V-Š-H .

ks 10 0,89 1,068 8,90 10,683

Tachografické kotúče, 115km-h. Balenie 100 ks. bal. (=100 
ks) 1 8,33 9,995 8,33 9,995

Tachografické kotúče: kotúče Kienzle 125-24 4KA. V balení 100 ks. bal. (=100 
ks) 1 6,24 7,491 6,24 7,491

Kotúče do digitálneho tachografu, rolička termopapieru, 3 ks v bal. bal. (=3 ks) 1 5,14 6,171 5,14 6,171

Kniha príchodov a odchodov, formát A4, 30 listov ks 5 1.01 1,214 5,06 6,068
Pokladničná kniha A4, nečíslovaná, bez prepisu. 100 listová ks 3 2,38 2,858 7,14 8,573

Tlačivo: Žiadanka na prepravu, A6, blok, 100 listov. ks(=100 
listov)

30 0,53 0,634 15,85 19,023

Tlačivo: Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, A4, kniha, 
100 listov, číslovanie.

ks (=100 
listov) 60 1,30 1,554 77,72 93,270

Tlačivo: výdajka - prevodka A6, 100 listov, napr. IGAZ 173 ks(=100 
listov)

5 0,76 0,907 3,78 4,534

Tlačivo: príjemka A5, samoprepisovacia vo formáte A5, 100 listov ks (=100 
listov)

4 1,86 2,236 7,45 8,944

Tlačivo: Dovolenka, A6, blok, 100 listov. ks (=100 
listov) 60 0,41 0,495 24,77 29,718

Tlačivo: Kniha došlej a odoslanej pošty, A4, tvrdá väzba, 96 listov ks (=96 
listov) 3 4,48 5,373 13,43 16,118

Tlačivo: Priepustka, A7, blok, 100 listov. ks (=100 
listov) 30 0,31 0,378 9,45 11,335

Tlačivo: Denník dispečera, A4. zošit, 50 listov ks (=50 
listov) 3 1,70 2,037 5,09 6,110

Tlačivo: Závesný štítok, formát A7 kartón ks 600 0,02 0,018 9 17 11,006
Tlačivo: Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy, A5, kniha, 
60listov

ks(=60 
listov) 65 1,16 1,388 75,21 90,251

Tlačivo: Záznam o prevádzke stroja číslovaný, formát A5, blok 100
listov, napr. IGAZ 184

ks(=100 
listov) 70 1,25 1,500 87,50 105,000

Tlačivo: Súhrn základných údajov o prevádzke vozidla (prívesu, 
návesu) parku vozidiel), formát A3, napr. IGAZ 270 ks 100 0,06 0,072 6,00 7,200

Tlačivo: Skladová karta zásob, formát A5, napr. IGAZ 191 ks 400 0,03 0.035 11,77 14,126
Plotrový papier, 80q/914 mm/50m, 50 mm dutinka ks 5 7,54 9,042 37,68 45,210
Plotrový papier, 80q/610 mm/50m, 50 mm dutinka ks 2 5,99 7,185 11,97 14,369
Plotrový papier, 90q/914 mm/50m, 50 mm dutinka ks 2 2.47 2,967 4,95 5.935
Plotrový papier, 90q/610 mm/50m, 50 mm dutinka ks 2 12.84 15,405 25,68 30,810
Plotrový papier, 80q/297 mm/50m, 50 mm dutinka ks 5 3,94 4,731 19,71 23,657
Batéria AA, kvalitná alkalická tužková batéria s dlhou životnosťou. 
Balenie: 4ks bal. (=4ks) 10 1,20 1,440 12,00 14,400

Batéria AAA, alkalické mikrotužkové batérie. Balenie: 4ks bal. (=4ks) 10 1,20 1,440 12,00 14,400
Batéria qombíková líthiová, CR2032 ks 20 0,54 0,643 10,71 12,857
Batéria qombíková líthiová, CR2025 ks 20 0,54 0,643 10,71 12.857
Gélový navlhčovač na navlhčovanie prstov. Gramáž: 20g ks 5 1,01 1,217 5,07 6.086
Penový navlhčovač, okrúhla špongia s priemerom 8,5 cm ks 5 0,90 1,080 4,50 5,400
Náhradná plastová náplň do pier v modrej farbe, dĺžka náplne 103 
mm, hrot 7 mm ks 20 0,09 0,103 1,71 2,057

Náplň veľkoobsahová modrá, v dĺžke 98 mm, dĺžka hrota 7mm ks 20 0,44 0,531 8,86 10,629
Náhradná plastová náplň do pier v modrej farbe, dĺžka náplne 98mm, 
hrot 7mm ks 20 0,26 0,309 5,14 6,171



Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4. Farba: červená Kapacita 
viazania: 11-2Olistov Balenie: 100ks, rôzne farby

bal. (=100 
ks) 1 2,61 3,137 2,61 3,137

Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4. Farba: modrá Kapacita 
viazania: 21-40listov Balenie: 100ks, rôzne farby

bal. (=100 
ks) 1 3,30 3,960 3,30 3,960

Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4. Farba: čierna Kapacita 
viazania: 41-55listov Balenie: 100ks

bal. (=100 
ks) 1 3,96 4,749 3,96 4,749

Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4. Farba: čierna Kapacita 
viazania: 56-80listov Balenie: 100ks, rôzne farby

bal. (=100 
ks) 1 6,17 7,406 6,17 7,406

Kartón 250g. Z jednej strany povrchová reliéfna úprava v imitácii 
kože, z druhej strany hladká. Balenie: 100ks, rôzne farby

bal. (=100 
ks)

2 3,66 4,389 7,31 8,777

Obal ku špirálovej väzbe, fólia PVC . Farba číra priehľadná. Obal ku 
špirálovej väzbe, priehľadný, A4-240 mik. Balenie: 100ks

bal. (=100 
ks) 2 6,06 7,269 12,11 14,537

Podpisová kniha 19-dielna s okienkom na prednej strane na 
jednoduchú výmenu popisovateľného štítka, roztähovateľný chrbát 
pre zvýšenie kapacity. Úprava v imitácii kože.

ks 10 10,00 12,000 100,00 120,000

Závesné obaly vyrobené z pevného kartónu. Lisované dno obalu 
dovoľuje zvýšiť kapacitu na 30 mm. Súčasťou obalu je násuvný index 
z priehľadného plastu s výmenným papierovým štítkom. Formát A4, 
rozpätie vodiacich líšt 330 mm, rôzne farby

ks 30 0,26 0,311 7,78 9,331

Cena celkom 5 328,01 6 393,62


