
Rámcová dohoda č. Z201713701_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00603201
DIČ: 2020936643
IČ DPH:
Číslo účtu: SK4156000000001800599001/KOMASK2X
Telefón: 0421 68288853

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika
IČO: 32627211
DIČ: 1020577811
IČ DPH: SK1020577811
Číslo účtu: SK59 7500 0000 0040 0191 2755
Telefón: 0917443163

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 špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Kancelárske potreby pre administratívnu prácu

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1 perá gelové     Hyper G  KL 257 stopa 02,7 mm ks 500

2 perá guľôčkové   STABILO s klikacím mechan. a  
gumovým úchytom   0,3 mm ks 1000

3 gelový roller  červený  ks 200

4 popisovač rainbow červený, zelený, čierny ks 150

5 popisovač na CD  čierna ks 10

6 popisovač centropen  FLIPCHART MARKER sada 4 
ks  ks 10

7 zvýraznovače  stabilo boss  70  sada 4  ks                    ks 50

8 zvýrazňovač  stabilo boss   zelená  , žltá , oranžová  
stopa 5 mm ks 200

9 ceruzka mechanická pentel plast. Telo gumený úchyt  
šírka hrotu 0.5 mm          ks 70

10 ceruzka mechanická pentel kovová m pentel fiesta 
AX 105 šírka hrotu 0,5 mm ks 100
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11 nápln do mechanickej ceruzky pentel ks 30

12 pravítko 30cm plast        ks 70

13 pravítko 40cm plast        ks 5

14 fixky  sada     4ks       ks 100

15 ceruzka s gumou           ks 100

16 ceruzka bez gumy  mäkká ks 150

17 strúhadlo kovové             ks 100

18 guma sloník                     ks 150

19 korekčný roller pritt s výmen.náplňou   4,2mm  páska 
14m ks 50

20 korekčná náplň do rollera pritt 4,2 x 14m ks 30

21 korekčný lak   Pritt Fluid    20 ml  ks 30

22 samolepiaci bloček farebný  75x75 ks 400

23 samolepiaca záložka neon šípka plast  120x 40 mm 5
farieb x 25 listov ks 100

24 poznámkový blok A4  linajkový 50 listov ks 200

25 poznámkový blok A5   linajkový  50 listov ks 100

26 zošit s tvrdými doskami A4  linajkový  100 listov ks 100

27 zošit s tvdými doskami   A5 linajkový   100 listov ks 100

28 zošit s recyklovaného papiera  A4  linajkový  100 
listov ks 100

29 zošit s recyklovaného papiera  A5  linajkový   100 
listov ks 100

30 archívne boxy Emba   ks 10

31 archívna škaluľa Office ks 10

32 poradač pákový Hit Classic Mramor čierny  A4 vybav.
Radokrúžkom  chrbát 5 a 7,5 cm ks 200

33 poradač Herlitz  4 krúžkový  A4  celoplast  4 cm  
čierny ,zelený, modrý ks 100

34 poradač  Esselte  2 krúžkový  A4 celoplast  4 cm 
Rainbow  čierny,zelený,modrý ks 100

35 etikety univerzálne bal 1

36 rozradovač  tretinkový mix farieb 105x 240 mm kartón
200g bal 50

37 rychloviazač závesný  RZC celý prešpan  farebný  
350g ks 200

38 rýchloviazač obyčajný celý prešpan  farebný 350g  ks 200

39 rýchloviazač  PVC  s prierhladnou  stranou  mix farba
zadná strana  A4 ks 200

40 rýchloviazač  s priehladnou stranou s  euro dierami  a
zadná strana farebná A4 ks 200

41 odkladacia mapa OM  lux  bez chlopný  250 g 
farebné 100ks  v balení  A4 ks 150

42 odkladacia mapa 1 chlopňová  s chopnou 251 
prešpan A4 ks 200

43 odkladacia mapa  3 chlopnová prešpan  253   A4 ks 200

44 odkladacia mapa OM 2    prešpan   s 2 chopňami     
A4  EKO mix farieb ks 200

45 odkladacia mapa  OM3  s gumičkou   prešpan  A4  3 
chlopňová ks 200
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46 odkladaci mapa  s gumičkou  plast  3 chlopňová ks 60

47 plastový box priehľadný s tromi chlopňami  327x 250x
32mm ks 10

48 plastový obal  so zapínaní repesco  A4 ks 15

49 spisové dosky so šnúrkamiu  ks 1000

50 klip písacia  podložka  lamino   ks 50

51 stojan na písacie potreby     RAPESCO 5 dielny ks 15

52 zošívačky  SAX 49 plast s kov. konštruk  na 25 listov 
náp.24/6, 26/6 hĺb. 65 mm.                                               
Ks

ks 70

53 spisové spony  listové z ocele    28mm    100 ks v bal. bal 200

54  spisové spony  listové  z ocele    50 mm   100 ks v   
bal.       bal 200

55 spisové  spony listové z ocele  78 mm 50 ks  v bal bal 200

56 dátumovka  printy dater  4810 ks 20

57 pečiatková poduška                 155 x 80 mm ks 30

58 kalkulačky          DELI No 1210                    ks 10

59 lepiaca tyčinka  20 g   pritt stick ks 200

60 lepidlo pritt tekuté disperzné  100 g ks 30

61  lepiaca  páska standard 48 mm x 66 m  ks 50

62 kancelárske lepiace pásky   24 mm x 33 m ks 400

63 pripínačky PUSH  priehladné s plast. Hlavičkou 100 
ks v balení bal 10

64 kniha došlých a odoslaných faktúr  50 listová ks 50

65 tlačivo dovolenka  A6 100 listová ks 30

66 žiadanka o pracovné volno  A6  100 listová ks 30

67 záznam o prevádzke motor. vozidla osob. dopravy A5
100 listov ks 15

68 vozový  zošit   152 listový ks 2

69 výdajka a prevodka  A5   100 listová ks 20

70 žiadanka na prepravu  A6  100 listová ks 30

71 špagát trikolóra  40 g  zo 100 %  bavlny na pečatenie 
dokumentov ks 30

72 špagát potravinársky  40g  Prolen ks 30

73 blok kocka lepená biela 85x  85x 40 mm ks 150

74 euroobal  PP  A4   extra široký 4756 v krabici 5. bal.   
x 10 ks krab 5

75 euroobal  A4 s eurodierami  matný  otvor z hora  45 
mic .  100 ks v sáčku  bal 100

76 euroroobaly PP  A4  L  100 ks  v bal bal 15

78 podpisová kniha s okienkom ks 20

79 stojan na spisy lamino  A4 otvor na chrbte  rozmer 32
x 24  šírka chrbáta 7 ks ks 30

80 stolová zásuvka  rebrová  A4  ks 30

81 rozošívačka  spiniek  kliešťová  Sax 700 ks 30

82 dierovač  stolový  FC 20   na 20 listov   80 g  ks 30

83 dierovač  stolový   Letack 3131 R kovový s 
kaspascitou na 40 listov ks 10
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84 nožnice kancelárske  pogumované rúčky  16 cm ks 30

85 nožnice kancelárske  pogumované nrúčky  18 cm ks 60

86 otvárač na listy  s drevenou  rúčkou ks 50

87 pečiatková farba COLOR  modrá ks 30

88 pečiatková farba COLOR červená ks 20

89 namáčatko obyčajné ks 20

90 spisový obal  A3 dvojhárok  ks 10000

91 náboje do zošívačky 24/6  100ks  v krabičke ks 500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní

Pri Rámcovej dohode - periodicita zasielania Čiastkových výziev na plnenie Objednávateľom počas platnosti Rámcovej 
dohody - najviac 1x mesačne

Pri Rámcovej dohode - minimálne množstvo plnenia na základe jednotlivej Čiastkovej výzvy Objednávateľa - 10 jednotiek 
zmluvného plnenia

Vrátane dopravy až do priestorov skladu objednávateľa na paletách - Nie na europaletách

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Ulica: Kutlíkova 17, 851 12 - Miestny úrad MČ Bratislava-Petržalka, TECHNOPOL

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Požadované maximálne
množstvo: 20463,0000
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3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 760,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.03.2017 11:54:01

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava-Petržalka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Tibor Varga TSV PAPIER
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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