Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

,,Kancelárske potreby“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO: 30844878
Sídlo organizácie: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba: Katarína Hanúsková
Telefón: 02/50 114 508
E-mail: katarina.hanuskova@nku.gov.sk

2. Predmet zákazky: dodávky kancelárskych potrieb
3. Opis predmetu zákazky: kancelárske potreby podľa priloženej prílohy, ktorá je súčasťou

tejto výzvy. Predpokladané množstvá za 12 mesiacov sú uvedené v danej prílohe, pričom
je potrebné uviesť cenu za ks alebo balenie/uvedené v opise .
Celkovú cenu tovaru v EUR je potrebné stanoviť ako koncovú cenu pre verejného
obstarávateľa/odberateľa, vrátane služieb spojených s dodaním a vyložením tovaru na
miesto určenia.
4. Spoločný slovník obstarávania CPV kód: 30190000-7, rôzne kancelárske zariadenia

a kancelárske potreby
5. Hodnota zákazky: 20 000 EUR bez DPH.
6. Zdroj financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov

štátneho rozpočtu a bude hradený bezhotovostnou platbou. Verejný obstarávateľ
neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Právo na vystavenie faktúry vzniká
predávajúcemu až po odovzdaní a prevzatí objednaného tovaru, splatnosť faktúry je
30 dní od dňa obdržania kupujúcim.
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

1)
2)
3)
4)
5)

Bratislava, Priemyselná 2
Bratislava, Miletičova 19
Trnava, Kollárova 8
Nitra, Jelenecká 49
Trenčín, gen. M. R. Štefánika 20
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6)
7)
8)
9)

Žilina, Predmestská 1613
Banská Bystrica, Horná 57
Prešov, Námestie mieru 3
Košice, Komenského 59

 Termín dodania je do 48 hodín od doručenia objednávky.
8. Podmienky účasti: uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať (živnostenské

oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské
oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra)
alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci dodávateľa na dodanie požadovaného predmetu zákazky.
9. Obsah cenovej ponuky:

a) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 8 tejto výzvy
b) Návrh ceny za predmet zákazky, vrátane doplnenia konkrétnych
kódov/objednávacích čísel (podľa opisu predmetu uvedeného v prílohe 1 tejto
výzvy)
10. Delenie zákazky: NIE
11. Ceny, mena uvádzané v ponuke: Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Ceny uvádzané
v ponuke sú v EUR bez DPH, aj s DPH a uchádzač ktorý nie je platcom DPH uvedie
túto skutočnosť v ponuke.
 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky, ktorý je špecifikovaný v opise
predmetu a v prílohe 1 tejto výzvy
12. Lehota a miesto na predkladanie cenovej ponuky: uchádzač predloží cenovú

ponuku v jednom vyhotovení e-mailom na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo ju
doručí poštou na adresu Najvyšší kontrolný úrad SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
s označením obálky „NEOTVÁRAŤ“ VO Kancelárske potreby, pričom každý
uchádzač môže predložiť ponuku iba raz (jedným spôsobom). Súčasťou cenovej
ponuky sú aj riadne doplnené údaje v prílohe 1 tejto výzvy (identifikačné údaje
uchádzača a vyplnená tabuľka). Táto príloha bude zároveň súčasťou - prílohou
Rámcovej kúpnej zmluvy.
 Lehota na predkladanie ponuky je: 07.01.2015 do 13:00 hod., rozhodujúcim
termínom je doručenie ponuky verejnému obstarávateľovi.
13. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a miesto vyhodnotenia: Vyhodnotenie

ponúk sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa uvedenom v bode 1 tejto výzvy bez
účasti uchádzačov.
 Úspešný uchádzač bude ten, ktorého cenová ponuka za celkový predmet zákazky bude
najnižšia.
14. Použitie elektronickej aukcie: NIE
15. Uzavretie zmluvy: ÁNO, Rámcová kúpna zmluva
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16. Trvanie zmluvy: na obdobie 24 kalendárnych mesiacov (od nadobudnutia účinnosti

zmluvy) alebo do vyčerpania limitu pre zákazku podľa § 9 odsek 9 zákona
o verejnom obstarávaní (do 20 000 € bez DPH) – posudzuje sa podmienka čo nastane
skôr.
17. Doplňujúce informácie: predmet zákazky sa bude plniť priebežne formou

čiastkových objednávok.
18. Súhlas s uvedenými podmienkami: splnením bodu 9. tejto výzvy uchádzač súhlasí

s obsahom a podmienkami uvedenej výzvy.

..........................................................
Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky a informatiky

V Bratislave dňa: 16.12.2014
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Príloha 1
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Zodpovedná osoba:
Emailová adresa:
Telefónny kontakt:
Názov predmetu zákazky/tovaru : Kancelárske potreby
 Ceny sa uvádzajú v EUR bez DPH aj s DPH za MJ, t.j. za 1 ks alebo za 1 balenie,
podľa opisu predmetu
 Celková cena tovaru je stanovená ako koncová cena pre verejného
obstarávateľa/odberateľa, vrátane služieb spojených s dodaním a vyložením tovaru na
miesto určenia podľa bodu 7.
 V prípade potreby objednania iného tovaru, ako je uvedený v prílohe 1 tejto výzvy sa
bude odberateľ riadiť cenami uvedenými v aktuálnom príslušnom katalógu alebo na
webovej stránke vybraného dodávateľa, pokiaľ sám neurčí cenu nižšiu alebo prípadnú
zľavu z požadovaného tovaru.
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ZOZNAM KANCELÁRSKYCH POTRIEB
p.
č.

katalógové číslo

Príloha 1

názov produktu

popis

predpokladané
množstvo ks/bal

etikety univerzálne biele

samolepiace, vhodné do laserových tlačiarní
a kopírovacích strojov, formát A4, farba
biela, rôzne rozmery-podľa ponuky, cena
platná pre všetky rozmery, 100 hár./bal.

15

záložky papierové

samolepiace, viacnásobne prelepiteľné,
bezo zvyšku lepidla, cca 15x50 mm, 5 farieb
po 100 ks , spolu 500 lístkov/bal.

100

záložky acetátové

samolepiace, priehľadné, popisovateľné,
nezakrývajú text, cca 12x45 mm, 5 farieb po
25 ks, spolu 125 lístkov/bal.

70

4.

bloček v tvare kocky

samolepiaci, 75x75 mm (76x76 mm), 4 farby
po 100 listov, (väčšie bal. uviesť), spolu 400
lístkov/bal.
250

5.

bloček v tvare kocky

samolepiaci, cca 50x50 mm, 5 farieb po 50
ks , spolu 250 lístkov/bal. (väčšie bal. uviesť)

6.

bloček žltý

samolepiaci, cca 38x51 mm, bal. 3x100 ks
alebo 12x100 ks/uviesť, min. 300 lístkov/bal. 100

7.

bloček žltý

8.
9.
10.
11.

poznámková „kocka"
poznámková „kocka"
poznámková „kocka"
poznámková „kocka"

1.

2.

3.

samolepiaci, cca 50x75 mm alebo 51x76
mm, spolu 100 lístkov/bal.
nelepená, cca 90x90x90 mm, mix farieb, 1
ks
nelepená, cca 85x85x40 mm, biela, 1 ks
lepená, cca 90x90x90 mm, mix farieb, 1 ks
lepená, cca 85x85x40 mm, biela, 1 ks
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150

80
200
100
100
50

cena ks cena za
bez
ks s
DPH
DPH

cena
spolu

poznámkový blok A4

s kovovou špirálou po dlhšej strane,
linajkový, bez dierovania, 50-80
listov/uviesť, 1 ks

250

poznámkový blok A5

s kovovou špirálou po dlhšej strane,
linajkový, bez dierovania, 50-80
listov/uviesť, 1 ks

250

14.

záznamová kniha A4

polaminovaný povrch, linajková, 50-80
listov/uviesť, 1 ks

150

15.

záznamová kniha A5

16.
17.

poznámkový blok A4
poznámkový blok A4

18.
19.
20.
21.
22.

poznámkový blok A5
poznámkový blok A5
zošit A4
zošit A5
popisovače na biele tabule

polaminovaný povrch, linajková, 50-80
listov/uviesť, 1 ks
lepený, bez dierovania, linajkový, 50 listov,
1 ks
lepený, bez dierovania, čistý, 50 listov, 1 ks
lepený, bez dierovania, linajkový, 50 listov, 1
ks
lepený, bez dierovania, čistý, 50 listov, 1 ks
linajkový, 40-50 listov/uviesť, 1 ks
linajkový, 40-50 listov/uviesť, 1 ks
sada 4 ks, šírka stopy 1,5 -3 mm, bal./sada

23.

popisovače na flipchartové papiere

sada 4 ks, šírka stopy 1,5 -3 mm, bal./sada

25

24.

pero

gélový roller, farba náplne modrá, šírka
stopy 0,25-0,30 mm, 1 ks

400

25.
26.

pero
ceruzka

gulôčkové, farba náplne modrá, šírka stopy
0,3-0,5 mm, 1 ks
grafitová, bal./ 12 ks

500
20

27.
28.
29.

strúhadlo
guma
pravítko

kov-nôž/plast, s 1 otvorom na štandardnú
ceruzku so zásobníkom na odrezky, 1 ks
určená na grafitové ceruzky,1 ks
plastové, 30 cm, 1 ks

15
40
25

12.

13.
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180
200
50
200
50
180
220
30

sada 4 ks, šírka stopy 1-5 mm, fluorescenčný
atrament, vhodné pre rôzne druhy papiera
a kópie, bal./sada
300

30.

zvýrazňovače sada 4 ks

31.

korekčný roller

32.
33.

lepiaca tyčinka
lepiaca páska

jednorázový, šírka stopy 5 mm, návin 6-8
m/uviesť, 1 ks
cca 20g, vhodná na lepenie papiera,
kartónu, 1 ks
priehľadná, 19x33 mm, 1 ks

zošívačka/klasická

kovový zásobník, kapacita listov 25, hĺbka
zošívania min. 5,3 cm, náboje 24/6; 26/6,
farba podľa ponuky, 1 ks

15

35.
36.
37.

zošívačka/malá
spinky do zošívačky
spinky do zošívačky

kovový zásobník, kapacita listov 15, hĺbka
zošívania min. 3,7 cm, náboje No.10, farba
podľa ponuky, 1 ks
oceľové, 24/6 (26/6), 1bal./1000 ks
No.10, 1 bal./1000 ks

25
170
100

38.

dierovačka

kovový mechanizmus, kapacita cca 15 listov,
farba podľa ponuky, 1 ks
10

39.

Nožnice

40.

spony na papier

41.

kancelársky odkladač

42.

pákový zakladač

34.

oceľové ostrie (príp. lepší mat.),
pogumovaný úchyt, veľkosť cca 21 cm, 1 ks
zinkové, 26 mm, bal./1000 ks
Zinkové 32 mm, bal./1000 ks
Zinkové 50 mm, bal./1000 ks
A4, stohovateľný/plný, plast, cena platí pre
všetky ponúkané farby, 1 ks
celoplastový/potiahnutý fóliou, A4, kovová
páková mechanika, šírka chrbta cca 5
cm/7,5 cm, cena platí pre všetky ponúkané
farby, 1 ks
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350
250
40

20
100
50
20
50

170

43.

44.

závesný obal/zakladací

euroobal, priehľadný, transparentný, A4,
závesný, otvor zhora, s eurodierovaním,
matný, min. 45 mic, bal./ 100 ks

80

závesný obal/zakladací

euroobal, A4, priehľadný, transparentný,
závesný, otvor zhora, s eurodierovaním,
lesklý, min. 45 mic, bal. /100 ks

100

euroobal, A4, priehľadný, transparentný,
otvor zhora, s eurodierovaním, kap. listov
min. 30, 80-100 mic., bal./50ks
A4, otvor zhora a po dlhšej strane, min. 100
mic, cena platí na všetky ponúkané farby,
bal./ 100 ks

45.

závesný obal/zakladací

46.

obal L

47.

obal na dokumenty

48.

spisové dosky

A4, PVC, klopy/chlopne, gumičky, cena platí
pre všetky ponúkané farby, 1 ks
dosky so šnúrkami, A4, cena platí pre všetky
ponúkané farby, 1 ks

49.

obal na dokumenty

prešpán/kartón, 3 chlopne, gumička/y, cena
platí pre všetky ponúkané farby, 1 ks

50.

rýchloviazač

51.

rýchloviazač

52.

odkladacia mapa

53.

obálka C6

A4, PVC, rýchloviazač bez eurodierovania,
priehľadná predná strana, cena platí pre
všetky ponúkané farby, bal./10ks
A4, PVC, s eurodierovaním, priehľadná
predná strana, cena platí pre všetky
ponúkané farby, bal./10 ks
kartón min. 200 g/m², bez chlopní, bez
gumičiek, cena platí pre všetky ponúkané
farby, bal./10 ks
OBÁLKY A TLAČIVÁ
samolepiaca, biela, 114x162 mm, bal./100
ks
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40

15
250
300
280

100

100

50

15

obálka C5

samolepiaca, biela, 162x229 mm, bal./100
ks

20

55.

obálka DL

samolepiaca, 110x220 mm, bez okienka,
bal./ 25 ks

40

56.

obálka C4

s odtrhávacou páskou, biela, 229x324 mm,
otvor na kratšej strane, bal. /25 ks

30

57.

obálka B4

s odtrhávacou páskou, biela, 250x353 mm,
otvor na kratšej strane, bal. /25 ks

20

58.

obálka bublinková H18

biela, s odtrhávacou páskou, 29x37cm, 1 ks

40

59.

taška s X dnom B4

biela, 250x353 mm, 140 g/m², s
odtrhávacou páskou, 1 ks

80

60.

taška s X dnom E4

hnedá, 280 x 400 mm, 150 g/m², s
odtrhávacou páskou, 1 ks

60

61.
62.
63.

kartónová obálka
obálka na CD
obálka na CD

A4, biela, bez lepidla, lepenka min 300g/m²,
1 ks
biela, s okienkom, 90 g/m², bal./100 ks
biela, bez okienka, 90 g/m², bal./100 ks

60
5
5

64.
65.
66.
67.

záznam o prevádzke vozidla osobnej
dopravy
žiadanka na prepravu
tlačivo priepustka A7
tlačivo dovolenka A6

68.

fólia priehľadná /číra

69.

fólia priehľadná/modrá, zelená

70.

obálka kartón/tm. modrá, zelená,
čierna, sivá, biela

54.

blok, A5, 100 listov, 1 ks
blok, A6, 100 listov, 1 ks
blok 100 listov, 1ks
blok 100 listov, 1 ks
SPOTREBNÝ MATERIÁL K VIAZANIU
A4, 200 mic., bal./ 100 ks
A4, 200 mic., cena je platná pre všetky
uvedené farby, bal./ 100 ks
A4, povrchová reliéfna úprava v imitácii
kože, cena platní pre všetky uvedené farby,
bal./100 ks
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50
50
80
50
20
5

25

71.

72.

Termoobálky
Určené pre termoväzbu

plastové hrebene, modrá, čierna, biela

obálka s prednou stranou z priehľadnej fólie
a zadnou stranou z bieleho kartónu, 200
g/m², rôzne hrúbky podľa kapacity listov: 3
mm (do 8 listov), bal./100 ks

10

obálka s prednou stranou z priehľadnej fólie
a zadnou stranou z bieleho kartónu, 200
g/m², rôzne hrúbky podľa kapacity listov: 3
mm, (do 32 listov), bal./100 ks

10

obálka s prednou stranou z priehľadnej fólie
a zadnou stranou z bieleho kartónu, 200
g/m², rôzne hrúbky podľa kapacity listov: 4
mm, (do 43 listov), bal./ 100ks

10

obálka s prednou stranou z priehľadnej fólie
a zadnou stranou z bieleho kartónu, 200
g/m², rôzne hrúbky podľa kapacity listov: 6
mm, (do 60 listov), bal./100 ks

10

obálka s prednou stranou z priehľadnej fólie
a zadnou stranou z bieleho kartónu, 200
g/m², rôzne hrúbky podľa kapacity listov: 8
mm, (do 80 listov), bal./100 ks

10

obálka s prednou stranou z priehľadnej fólie
a zadnou stranou z bieleho kartónu, 200
g/m², rôzne hrúbky podľa kapacity listov: 10
mm, (do 100 listov), bal./100 ks

10

obálka s prednou stranou z priehľadnej fólie
a zadnou stranou z bieleho kartónu, 200
g/m², rôzne hrúbky podľa kapacity listov: 12
mm, (do 120 listov), bal./100 ks
10
A4, priemer 6 mm (do 20 listov), bal./ 100 ks 10
10

A4, priemer 8 mm (do 40 listov), bal./100 ks

10

A4, priemer 10 mm (do 55 listov), bal./100
ks

10

A4, priemer 12 mm (do 80 listov), bal./100
ks

10

A4, priemer 14 mm (do 100 listov), bal./100
ks

10

A4, priemer 16 mm (do 120 listov), bal./100
ks

10

73.

násuvné lišty/tm.modrá, čierna, zelená,
biela, priehľadná

plast, počet listov do 30 ks, bal./100 ks

10

74.

násuvné lišty/tm.modrá, čierna, zelená,
biela, priehľadná

plast, počet listov do 60 ks, bal./100 ks

10

násuvné lišty/tm. modrá, čierna, zelená,
biela, priehľadná
plast, počet listov do 80 ks, bal./100 ks

10

75.
spolu:

Za uchádzača doplnil: ...........................................................................
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NÁVRH
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
na dodávky kancelárskych potrieb
Zmluvné strany
Kupujúci:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len „kupujúci“)

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná ul. č. 2
824 73 Bratislava
Dr.h.c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD., predseda
30844878
2020815665
Štátna pokladnica
7000060603/8180

a

Predávajúci:
zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zapísaný:
(ďalej len „predávajúci“)

.................................................
....................................
..................................
.................................................
......................
......................
......................
......................
......................

Zmluvné strany v súlade s výsledkom verejného obstarávania uzatvárajú túto rámcovú
zmluvu na dodávky kancelárskych potrieb v nasledovnom znení:
Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu kancelárske potreby (ďalej len „tovar“)
vždy v sortimente a množstvách podľa písomnej objednávky kupujúceho. Špecifikácia
a predpokladané množstvo tovaru je uvedené v prílohe č. 1.
2. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
3. Podmienky dodávok tovaru sú stanovené v tejto zmluve.
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Čl. II
Doba platnosti zmluvy
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia
jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu pre dodávku tovaru vo výške 20 000
€ bez DPH, podľa toho ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

2.

Zmluvné strany môžu túto zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná
lehota je dvojmesačná a táto začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, kedy bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Čl. III
Cena predmetu zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar za ceny dohodnuté v prílohe č. 1.
Ceny tovaru sú dohodnuté v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
o cenách, predovšetkým so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
2. Cena tovaru uvedená v prílohe č. 1 je celková cena a sú v nej zahrnuté aj náklady
spojené s dopravou tovaru až do miesta plnenia.
Čl. IV
Platobné podmienky
1. Každá jednotlivá dodávka tovaru na základe objednávky bude predávajúcim dodaná
kupujúcemu spolu s dodacím listom, ktorý kupujúci pri prevzatí tovaru potvrdí. Daňový
doklad – faktúra bude v písomnej forme vystavený predávajúcim, jeho prílohou bude
dodací list potvrdený kupujúcim a predávajúci ho doručí na adresu sídla kupujúceho.
2. Splatnosť faktúry sa dojednáva na dobu 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
3. Kupujúci môže do dátumu splatnosti faktúru predávajúcemu vrátiť, ak obsahuje
nesprávne cenové údaje, alebo ak chýba vo faktúre niektorá z náležitostí daňového
dokladu alebo ak nie je pripojený dodací list potvrdený kupujúcim. Nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vystavenej faktúry kupujúcemu.
4. Úhradou faktúry sa rozumie dátum pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
Čl. V
Predaj a dodávka tovaru – miesto plnenia a termíny plnenia
1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar vždy podľa písomnej objednávky kupujúceho a to
do 48 hodín od jej doručenia.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar na všetky miesta na území SR určené kupujúcim
v písomnej objednávke. Objednávka kupujúceho slúži ako doklad pre vystavenie
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dodacieho listu. Dodací list potvrdený kupujúcim slúži ako doklad pre vystavenie
daňového dokladu – faktúry.
3. Predávajúci zabezpečí dopravu objednaného tovaru do sídla kupujúceho a na jeho
jednotlivé pracoviská – expozitúry na nasledovné adresy:
- sídlo kupujúceho – Priemyselná 2, Bratislava
- sídlo expozitúry Bratislava – Miletičova 19, Bratislava
- sídlo expozitúry Trnava – Kollárova 8, Trnava
- sídlo expozitúry Nitra – Jelenecká 49, Nitra
- sídlo expozitúry Trenčín – gen. M.R. Štefánika 20,Trenčín
- sídlo expozitúry Žilina – Predmestská 1613, Žilina
- sídlo expozitúry Banská Bystrica – Horná 57, Banská Bystrica
- sídlo expozitúry Prešov – Námestie mieru 3, Prešov
- sídlo expozitúry Košice – Komenského 59, Košice.
4. Nebezpečenstvo škody na dodávanom tovare prechádza na kupujúceho dňom jeho
odovzdania predávajúcim a prevzatia kupujúcim a potvrdením dodacieho listu.
Čl. VI
Záruky a zodpovednosť za vady
1. Predávajúci preberá na dodaný tovar záväzok, že dodaný tovar bude po dobu dvoch
rokov (t.j. v záručnej lehote) od dodania tovaru kupujúcemu spôsobilý na dohodnuté
použitie, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
2. Kupujúci je povinný si tovar prezrieť a skontrolovať čo najskôr po jeho dodaní, a zistené
vady bezodkladne u predávajúceho písomne uplatniť. Pri reklamácii je kupujúci povinný
vady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.
3. Predávajúci sa zaväzuje k bezplatnému odstráneniu riadne uplatnených vád v záručnej
lehote, poskytnúť náhradné plnenie, alebo vrátiť kupujúcemu ním zaplatenú cenu tovaru.
Čl. VII
Záväzky a práva zmluvných strán
1. Kupujúci sa zaväzuje, že podľa svojho uváženia bude objednávať tovar u predávajúceho,
pričom množstvo a druh tovaru objedná kupujúci podľa svojich prevádzkových potrieb
prostredníctvom písomných alebo e-mailových objednávok.
2. Kupujúci je povinný uhradiť všetky faktúry predávajúceho za skutočné dodávky
objednaného tovaru v dohodnutom termíne splatnosti predmetných faktúr.
3. V prípade nedodržania termínu splatnosti sa zaväzuje kupujúci zaplatiť predávajúcemu
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
Úhradou faktúry sa rozumie dátum odpísania sumy z bežného účtu kupujúceho.
4. V prípade nedodania tovaru uvedeného v objednávke v termíne podľa tejto zmluvy,
zaväzuje sa predávajúci uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny
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nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je
dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody.
Čl. VIII
Ďalšie ustanovenia
1. Zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len písomnými dodatkami odsúhlasenými
oboma zmluvnými stranami.
2. V ostatných právach a povinnostiach touto zmluvou neupravených platia príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike.
3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zo
zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
4. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej príloha č. 1.
5. Obe strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť
najprv dohodou alebo zmierom. Ak nepríde k dohode, bude vec riešiť vecne a miestne
príslušný súd.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných
strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv.

V .................. dňa ........................

V Bratislave dňa ........................

Predávajúci:

Kupujúci:

________________________

_________________________________
Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
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ZOZNAM KANCELÁRSKYCH POTRIEB
p.
č.

katalógové číslo

Príloha 1

názov produktu

popis

predpokladané
množstvo ks/bal

etikety univerzálne biele

samolepiace, vhodné do laserových tlačiarní
a kopírovacích strojov, formát A4, farba
biela, rôzne rozmery-podľa ponuky, cena
platná pre všetky rozmery, 100 hár./bal.

15

záložky papierové

samolepiace, viacnásobne prelepiteľné,
bezo zvyšku lepidla, cca 15x50 mm, 5 farieb
po 100 ks , spolu 500 lístkov/bal.

100

záložky acetátové

samolepiace, priehľadné, popisovateľné,
nezakrývajú text, cca 12x45 mm, 5 farieb po
25 ks, spolu 125 lístkov/bal.

70

4.

bloček v tvare kocky

samolepiaci, 75x75 mm (76x76 mm), 4 farby
po 100 listov, (väčšie bal. uviesť), spolu 400
lístkov/bal.
250

5.

bloček v tvare kocky

samolepiaci, cca 50x50 mm, 5 farieb po 50
ks , spolu 250 lístkov/bal. (väčšie bal. uviesť)

6.

bloček žltý

samolepiaci, cca 38x51 mm, bal. 3x100 ks
alebo 12x100 ks/uviesť, min. 300 lístkov/bal. 100

7.

bloček žltý

8.
9.
10.
11.

poznámková „kocka"
poznámková „kocka"
poznámková „kocka"
poznámková „kocka"

1.

2.

3.

samolepiaci, cca 50x75 mm alebo 51x76
mm, spolu 100 lístkov/bal.
nelepená, cca 90x90x90 mm, mix farieb, 1
ks
nelepená, cca 85x85x40 mm, biela, 1 ks
lepená, cca 90x90x90 mm, mix farieb, 1 ks
lepená, cca 85x85x40 mm, biela, 1 ks
16

150

80
200
100
100
50

cena ks cena za
bez
ks s
DPH
DPH

cena
spolu

poznámkový blok A4

s kovovou špirálou po dlhšej strane,
linajkový, bez dierovania, 50-80
listov/uviesť, 1 ks

250

poznámkový blok A5

s kovovou špirálou po dlhšej strane,
linajkový, bez dierovania, 50-80
listov/uviesť, 1 ks

250

14.

záznamová kniha A4

polaminovaný povrch, linajková, 50-80
listov/uviesť, 1 ks

150

15.

záznamová kniha A5

16.
17.

poznámkový blok A4
poznámkový blok A4

18.
19.
20.
21.
22.

poznámkový blok A5
poznámkový blok A5
zošit A4
zošit A5
popisovače na biele tabule

polaminovaný povrch, linajková, 50-80
listov/uviesť, 1 ks
lepený, bez dierovania, linajkový, 50 listov,
1 ks
lepený, bez dierovania, čistý, 50 listov, 1 ks
lepený, bez dierovania, linajkový, 50 listov, 1
ks
lepený, bez dierovania, čistý, 50 listov, 1 ks
linajkový, 40-50 listov/uviesť, 1 ks
linajkový, 40-50 listov/uviesť, 1 ks
sada 4 ks, šírka stopy 1,5 -3 mm, bal./sada

23.

popisovače na flipchartové papiere

sada 4 ks, šírka stopy 1,5 -3 mm, bal./sada

25

24.

pero

gélový roller, farba náplne modrá, šírka
stopy 0,25-0,30 mm, 1 ks

400

25.
26.

pero
ceruzka

gulôčkové, farba náplne modrá, šírka stopy
0,3-0,5 mm, 1 ks
grafitová, bal./ 12 ks

500
20

27.
28.
29.

strúhadlo
guma
pravítko

kov-nôž/plast, s 1 otvorom na štandardnú
ceruzku so zásobníkom na odrezky, 1 ks
určená na grafitové ceruzky,1 ks
plastové, 30 cm, 1 ks

15
40
25

12.

13.

17

180
200
50
200
50
180
220
30

sada 4 ks, šírka stopy 1-5 mm, fluorescenčný
atrament, vhodné pre rôzne druhy papiera
a kópie, bal./sada
300

30.

zvýrazňovače sada 4 ks

31.

korekčný roller

32.
33.

lepiaca tyčinka
lepiaca páska

jednorázový, šírka stopy 5 mm, návin 6-8
m/uviesť, 1 ks
cca 20g, vhodná na lepenie papiera,
kartónu, 1 ks
priehľadná, 19x33 mm, 1 ks

zošívačka/klasická

kovový zásobník, kapacita listov 25, hĺbka
zošívania min. 5,3 cm, náboje 24/6; 26/6,
farba podľa ponuky, 1 ks

15

35.
36.
37.

zošívačka/malá
spinky do zošívačky
spinky do zošívačky

kovový zásobník, kapacita listov 15, hĺbka
zošívania min. 3,7 cm, náboje No.10, farba
podľa ponuky, 1 ks
oceľové, 24/6 (26/6), 1bal./1000 ks
No.10, 1 bal./1000 ks

25
170
100

38.

dierovačka

kovový mechanizmus, kapacita cca 15 listov,
farba podľa ponuky, 1 ks
10

39.

Nožnice

40.

spony na papier

41.

kancelársky odkladač

42.

pákový zakladač

34.

oceľové ostrie (príp. lepší mat.),
pogumovaný úchyt, veľkosť cca 21 cm, 1 ks
zinkové, 26 mm, bal./1000 ks
Zinkové 32 mm, bal./1000 ks
Zinkové 50 mm, bal./1000 ks
A4, stohovateľný/plný, plast, cena platí pre
všetky ponúkané farby, 1 ks
celoplastový/potiahnutý fóliou, A4, kovová
páková mechanika, šírka chrbta cca 5
cm/7,5 cm, cena platí pre všetky ponúkané
farby, 1 ks
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350
250
40

20
100
50
20
50

170

43.

44.

závesný obal/zakladací

euroobal, priehľadný, transparentný, A4,
závesný, otvor zhora, s eurodierovaním,
matný, min. 45 mic, bal./ 100 ks

80

závesný obal/zakladací

euroobal, A4, priehľadný, transparentný,
závesný, otvor zhora, s eurodierovaním,
lesklý, min. 45 mic, bal. /100 ks

100

euroobal, A4, priehľadný, transparentný,
otvor zhora, s eurodierovaním, kap. listov
min. 30, 80-100 mic., bal./50ks
A4, otvor zhora a po dlhšej strane, min. 100
mic, cena platí na všetky ponúkané farby,
bal./ 100 ks

45.

závesný obal/zakladací

46.

obal L

47.

obal na dokumenty

48.

spisové dosky

A4, PVC, klopy/chlopne, gumičky, cena platí
pre všetky ponúkané farby, 1 ks
dosky so šnúrkami, A4, cena platí pre všetky
ponúkané farby, 1 ks

49.

obal na dokumenty

prešpán/kartón, 3 chlopne, gumička/y, cena
platí pre všetky ponúkané farby, 1 ks

50.

rýchloviazač

51.

rýchloviazač

52.

odkladacia mapa

53.

obálka C6

A4, PVC, rýchloviazač bez eurodierovania,
priehľadná predná strana, cena platí pre
všetky ponúkané farby, bal./10ks
A4, PVC, s eurodierovaním, priehľadná
predná strana, cena platí pre všetky
ponúkané farby, bal./10 ks
kartón min. 200 g/m², bez chlopní, bez
gumičiek, cena platí pre všetky ponúkané
farby, bal./10 ks
OBÁLKY A TLAČIVÁ
samolepiaca, biela, 114x162 mm, bal./100
ks
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40

15
250
300
280

100

100

50

15

obálka C5

samolepiaca, biela, 162x229 mm, bal./100
ks

20

55.

obálka DL

samolepiaca, 110x220 mm, bez okienka,
bal./ 25 ks

40

56.

obálka C4

s odtrhávacou páskou, biela, 229x324 mm,
otvor na kratšej strane, bal. /25 ks

30

57.

obálka B4

s odtrhávacou páskou, biela, 250x353 mm,
otvor na kratšej strane, bal. /25 ks

20

58.

obálka bublinková H18

biela, s odtrhávacou páskou, 29x37cm, 1 ks

40

59.

taška s X dnom B4

biela, 250x353 mm, 140 g/m², s
odtrhávacou páskou, 1 ks

80

60.

taška s X dnom E4

hnedá, 280 x 400 mm, 150 g/m², s
odtrhávacou páskou, 1 ks

60

61.
62.
63.

kartónová obálka
obálka na CD
obálka na CD

A4, biela, bez lepidla, lepenka min 300g/m²,
1 ks
biela, s okienkom, 90 g/m², bal./100 ks
biela, bez okienka, 90 g/m², bal./100 ks

60
5
5

64.
65.
66.
67.

záznam o prevádzke vozidla osobnej
dopravy
žiadanka na prepravu
tlačivo priepustka A7
tlačivo dovolenka A6

54.

68.
69.

70.

blok, A5, 100 listov, 1 ks
blok, A6, 100 listov, 1 ks
blok 100 listov, 1ks
blok 100 listov, 1 ks
SPOTREBNÝ MATERIÁL K VIAZANIU
fólia priehľadná /číra
A4, 200 mic., bal./ 100 ks
A4, 200 mic., cena je platná pre všetky
fólia priehľadná/modrá, zelená
uvedené farby, bal./ 100 ks
A4, povrchová reliéfna úprava v imitácii
obálka kartón/tm. modrá, zelená, čierna, kože, cena platní pre všetky uvedené farby,
sivá, biela
bal./100 ks
20

50
50
80
50
20
5

25

71.

72.

Termoobálky
Určené pre termoväzbu

plastové hrebene, modrá, čierna, biela

obálka s prednou stranou z priehľadnej fólie
a zadnou stranou z bieleho kartónu, 200
g/m², rôzne hrúbky podľa kapacity listov: 3
mm (do 8 listov), bal./100 ks

10

obálka s prednou stranou z priehľadnej fólie
a zadnou stranou z bieleho kartónu, 200
g/m², rôzne hrúbky podľa kapacity listov: 3
mm, (do 32 listov), bal./100 ks

10

obálka s prednou stranou z priehľadnej fólie
a zadnou stranou z bieleho kartónu, 200
g/m², rôzne hrúbky podľa kapacity listov: 4
mm, (do 43 listov), bal./ 100ks

10

obálka s prednou stranou z priehľadnej fólie
a zadnou stranou z bieleho kartónu, 200
g/m², rôzne hrúbky podľa kapacity listov: 6
mm, (do 60 listov), bal./100 ks

10

obálka s prednou stranou z priehľadnej fólie
a zadnou stranou z bieleho kartónu, 200
g/m², rôzne hrúbky podľa kapacity listov: 8
mm, (do 80 listov), bal./100 ks

10

obálka s prednou stranou z priehľadnej fólie
a zadnou stranou z bieleho kartónu, 200
g/m², rôzne hrúbky podľa kapacity listov: 10
mm, (do 100 listov), bal./100 ks

10

obálka s prednou stranou z priehľadnej fólie
a zadnou stranou z bieleho kartónu, 200
g/m², rôzne hrúbky podľa kapacity listov: 12
mm, (do 120 listov), bal./100 ks
10
A4, priemer 6 mm (do 20 listov), bal./ 100 ks 10
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A4, priemer 8 mm (do 40 listov), bal./100 ks

10

A4, priemer 10 mm (do 55 listov), bal./100
ks

10

A4, priemer 12 mm (do 80 listov), bal./100
ks

10

A4, priemer 14 mm (do 100 listov), bal./100
ks

10

A4, priemer 16 mm (do 120 listov), bal./100
ks

10

73.

násuvné lišty/tm.modrá, čierna, zelená,
biela, priehľadná

plast, počet listov do 30 ks, bal./100 ks

10

74.

násuvné lišty/tm.modrá, čierna, zelená,
biela, priehľadná

plast, počet listov do 60 ks, bal./100 ks

10

násuvné lišty/tm. modrá, čierna, zelená,
biela, priehľadná

plast, počet listov do 80 ks, bal./100 ks

10

75.
spolu:

Predávajúci:

Kupujúci:

........................................................................

.......................................................................
Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

V ................................., dňa: ...........................

V Bratislave, dňa: .............................
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