
Kúpna zmluva č. Z201717289_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5181800000007000504489
Telefón: 0326555864

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Sídlo: Jilemnického 6, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36880574
DIČ: 1020118979
IČ DPH: SK1020118979
Číslo účtu:
Telefón: 032 64 000 24

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelárske potreby
Kľúčové slová: Kancelársky papier A4, Kancelársky papier A3, Euroobal rozšírený, Euroobal A4 lesklý, 

Euroobal A4 matný, Rýchloviazač, Odkladacia mapa s gumičkami, Obal „L“ na dokumenty, 
Poštová obálka B4, Poštová obálka DL, Poštová obálka C6, Etikety univerzálne, CD-R, 
Obálka na CD, Zošívačka, Lepiaca páska úzka, Lepiaca páska široká, Lepiaca páska 
obojstranná, Kancelárske nožnice, Otvárač na listy, Kalkulačka, Spony listové malé, Spony 
listové stredné, Spony listové veľké, Náboje do zošívačky 24/6, Kuchynské servítky,  
Samolepiaci blok, Samolepiaci blok malý, Samolepiace záložky, Blok kocka, Poznámkový 
blok A5, Poznámkový blok A4, Korková nástenka, Stolový organizér na perá, Rozraďovač 
do šanónov 1/3 A4, Rozraďovač do šanónov A4, Korekčný roller, Lepiaca tyčinka, Korekčný
lak, Korekčné pero, Ceruzka, Strúhadlo, Guma, Popisovač na CD, Zvýrazňovač, Liner, 
Guľôčkové pero, Gélový roller , Klipy na dokumenty, Zakladač úzky, Zakladač široký 

CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Spotrebný materiál pre zabezpečenie administratívnej činnosti v rámci aktivít projektu.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kancelársky papier A4 -min. 80g, biely, min. 500 listov v 
balení bal. 45

Kancelársky papier A3 -min. 80g, biely, min. 500 listov v 
balení bal. 2

Euroobal rozšírený – vnútorné rozmery : min. 304 x 220 
mm, priehľadný s eurodierovaním, min. 50 micr. ks 100

Strana 1 z 5 



Euroobal A4 lesklý - lesklý / hladký povrch, priehľadný s 
eurodierovaním, min. 40 micr. ks 1000

Euroobal A4 matný - matný povrch, priehľadný s 
eurodierovaním, min. 40 micr. ks 1500

Rýchloviazač - formát A4, plastový s priehľadnou 
prednou stranou, závesný s eurodierovaním ks 60

Odkladacia mapa s gumičkami - rozmery : min. 232x320
mm s troma chlopňami a gumičkou, materiál : 
kartón/prešpán/PVC

ks 30

Obal „L“ na dokumenty - veľkosť A4, hrúbka min. 150 
micr., priehľadný, otvor zhora a po dlhšej strane ks 100

Poštová obálka B4 - samolepiace/s odnímateľnou 
páskou ks 250

Poštová obálka DL - samolepiace/s odnímateľnou 
páskou ks 1000

Poštová obálka C6 - samolepiace/s odnímateľnou 
páskou ks 1000

Etikety univerzálne - A4, biela farba, rozmery etikiet : 
70-71x36-37 mm, počet etikiet na hárku : 24, počet 
hárkov v balení : min. 100

bal. 1

CD-R - jednorázovo zapisovateľné CD-R, min. 700 MB ks 100

Obálka na CD -biela farba, alebo iný ekvivalent ks 100

Zošívačka - celokovová zošívačka s kombináciou plastu,
kapacita zošívania min. 50 listov, min. 24/6, alebo iný 
ekvivalent

ks 3

Lepiaca páska úzka - priesvitná, šírka 19-20 mm, dĺžka 
min. 30 m ks 10

Lepiaca páska široká - priesvitná, šírka 48-50 mm, dĺžka
min. 60 m ks 5

Lepiaca páska obojstranná - šírka min. 50 mm, dĺžka 
min. 10 m ks 2

Kancelárske nožnice - nožnice na kartón a papier z 
pevného materiálu, pogumovaná rúčka, dĺžka min. 19 
cm, alebo iný ekvivalent

ks 3

Otvárač na listy ks 3

Kalkulačka -kalkulačka s konštrukciou nakloneného tela,
min. 12-miestny displej, alebo iný ekvivalent ks 3

Spony listové malé - rozmery : 25-28 mm, počet kusov v 
balení: min. 100 bal. 30

Spony listové stredné - rozmery : 32-33 mm, počet 
kusov v balení: min. 100 bal. 6

Spony listové veľké - rozmery : 49-50 mm, počet kusov v
balení: min. 100 bal. 6

Náboje do zošívačky 24/6 - rozmery 24/6, počet kusov v 
balení: min. 1 000 bal. 15

Kuchynské servítky - rozmery min. 30x30 mm, biele, 
počet kusov v balení: min. 100 bal. 10

Samolepiaci blok - samolepiaci blok, rozmery : 
75-76x75-76 mm, min. 100 lístkov v jednom bloku, farba:
žltá/neónová, alebo iný ekvivalent

ks 15

Samolepiaci blok malý - samolepiaci blok, rozmery 
51x38 mm, min. 100 lístkov v jednom bloku, farba : 
žltá/neónová, alebo iný ekvivalent

ks 12

Samolepiace záložky - samolepiace popisovacie 
záložky, balenie obsahuje min. 4 druhy farieb, šírka 
záložiek max. 20 mm

bal. 15
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Blok kocka - biely poznámkový blok v nelepenej forme, 
rozmery 85-90x85-90 mm, výška min. 40mm ks 10

Poznámkový blok A5 - formát A5, linajkový, min. 80 
listov, so špirálou po dlhšej strane ks 9

Poznámkový blok A4 - formát A4, linajkový, min. 80 
listov, so  špirálou po dlhšej strane ks 12

Korková nástenka - rozmery 60x90 cm, v drevenom 
ráme, alebo iný ekvivalent ks 2

Stolový organizér na perá - materiál : plast, min. 8 
priehradiek na perá a iné kanc. potreby, alebo iný 
ekvivalent

ks 3

Rozraďovač do šanónov 1/3 A4 - rozmery : 105 x 235 
mm, balenie obsahuje mix min. 4 farieb po 25 ks, alebo 
iný ekvivalent

bal. 6

Rozraďovač do šanónov A4 - formát A4, 12 dielny s 
eurodierovaním, farebný, alebo iný ekvivalent bal. 6

Korekčný roller - šírka stopy min. 4,2 mm, dĺžka min. 8 m ks 6

Lepiaca tyčinka - tuhé tyčinkové lepidlo, hmotnosť min. 
20 g ks 6

Korekčný lak - rýchloschnúci lak, skrutkovací uzáver so 
štetcom, objem min. 20 ml, alebo iný ekvivalent ks 2

Korekčné pero - šírka stopy max. 1 mm ks 5

Ceruzka - ceruzka s tuhou tvrdosti HB, čierna tuha, 
alebo iný ekvivalent ks 24

Strúhadlo - strúhadlo s dvoma otvormi na dve rôzne 
veľkosti ceruzky s priemerom do 10,5 mm, s nádobkou 
na stružiny, materiál : telo a vrchnák – plast, strúhadlo – 
kov, alebo iný ekvivalent

ks 3

Guma - dvojdielna guma na grafitové čiary a atrament, 
alebo iný ekvivalent ks 5

Popisovač na CD - permanentný popisovač na CD a 
fólie, šírka stopy max. 1 mm, čierna farba ks 10

Zvýrazňovač - sada zvýrazňovačov, šírka stopy 1 – 6 
mm, sada min. 4 rôznych farieb bal. 6

Liner - sada popisovačov liner, šírka stopy : 0,3 – 0,4 
mm, sada min. 4 rôznych farieb bal 6

Guľôčkové pero - guľôčkové pero s klipom a 
pogumovaným gripom, hrot max. 0,7 mm, farba tuhy : 
modrá

ks 100

Gélový roller - gélový roller, farba tuhy : modrá, šírka 
stopy max. 0,7 mm, s gumenným úchytom ks 50

Klipy na dokumenty - veľkosť: 30 – 32 mm, počet kusov 
v balení: min: 10 bal. 3

Zakladač úzky - pákový zakladač na euroobaly, šírka 
chrbta: 4-5 cm ks 15

Zakladač široký - pákový zakladač na euroobaly, šírka 
chrbta: 7-8 cm ks 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia. 
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Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, kompletný, v požadovanom množstve, funkčný v opačnom prípade si 
Objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol a nezaplatiť cenu objednaného tovaru. 

Dodávateľ je povinný pripraviť a predložiť na schválenie oprávnenému zástupcovi Objednávateľa preberací protokol po 
vykonaní všetkých požadovaných úkonov súvisiacich s riadnym dodaním a prevzatím predmetu zákazky. Preberací protokol 
podpíšu oprávnení zamestnanci za Dodávateľa a Objednávateľa. 

Ako preberací protokol môže slúžiť aj Dodací list. 

Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto Zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci 
elektronického kontraktačného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady Dodávateľa pri dodaní celého predmetu 
tejto Zmluvy a je nemenná. 

V cene budú zahrnuté aj prepravné a iné poplatky súvisiace s dodaním predmetu Zmluvy do miesta plnenia. 

Požadujeme predložiť vlastný položkový návrh na plnenie predmetu Zmluvy vrátane položkového rozpočtu do 7 dní od 
uzavretia Zmluvy.

Súčasťou položkového rozpočtu, faktúry Dodávateľa a preberacieho protokolu / dodacieho listu bude číslo Zmluvy, číslo 
súvisiaceho projektu a presný názov projektu v rámci ITMS 2014+, s ktorým Objednávateľ oboznámi Dodávateľa po uzavretí 
Zmluvy. 

Predmet Zmluvy je financovaný zo zdrojov EÚ. 

Zmluva a nadobudnutie účinnosti Zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami v súlade s čl. XV Všeobecných zmluvných podmienok 
"Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EU" OBCHODNÝCH PODMIENOK ELEKTRONICKÉHO 
TRHOVISKA v platnom znení, https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail 

Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného 
finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v 
zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.

V prípade, ak sa Dodávateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby 
bola v súlade so zmluvnou cenou t. j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila.

Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke
plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku vrátane DPH. 

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu Zmluvy na základe preberacieho protokolu. 

Prílohou faktúry je preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Preberací protokol 
vypracuje Dodávateľ. 

V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so Zmluvou, má Objednávateľ 
právo vrátiť ju Dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej 
faktúry. 

Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi. 

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k 
plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom a výsledky kontroly príslušného oprávneného orgánu neumožňujú 
financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
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3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.06.2017 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Technická špecifikácia predmetu zákazky- celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 361,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 434,00 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 21.04.2017 10:46:06

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 5 z 5 


		2017-04-21T10:46:11+0200
	EKS PDF PODPIS




