
Kúpna zmluva č. Z201934516_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru 2, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
IČ DPH: nie sme platcam
Číslo účtu: SK5481800000007000519082
Telefón: 0517081302

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Nussy, s.r.o.
Sídlo: Tomášikova 58, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 36494160
DIČ: 2021831988
IČ DPH: SK2021831988
Číslo účtu: SK4511000000002621038537
Telefón: 0905555774

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelárske potreby
Kľúčové slová: archivačné boxy, spisový obal, obaly, papier, perá, gumičky, spony, fólie, atď.
CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kancelárske potreby

Funkcia

Kancelárske potreby pre zabezpečenie administratívnej činnosti.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Archivačné boxy Esselte 150mm, prípadne ekvivalent, 
rýchlo a jednoducho skladateľné boxy, vhodné na 
ukladanie dokumentov formátu A4, veľká nosnosť, 
vhodné na skladovanie na policiach v horizontálnej aj 
vertikálnej polohe, šírka chrbta 150mm, vonkajšie 
rozmery (250 mm x150 mm x 350mm)

ks 200

Archivačné boxy Esselte 100mm, prípadne ekvivalent, 
rýchlo a jednoducho skladateľné boxy, vhodné na 
ukladanie dokumentov formátu A4, veľká nosnosť, 
vhodné na skladovanie na policiach v horizontálnej aj 
vertikálnej polohe, šírka chrbta 100mm, vonkajšie 
rozmery (250 mm x100 mm x 350mm)

ks 200

Blok "kocka" točená biela - poznámkový blok v tvare 
kocky v točenej úprave ks 200
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Bločky záložkové samolepiace PVC  Donau alebo 
evivalent -  rozmer 12x45mm /5x25 záložiek/5 farieb v 
balení, vhodné na zatriedenie dokumentov, 
popisovateľný PP povrch

ks 400

Bločky samolepiace žlté 76x76mm  100 listové ks 400

Blok linajkovaný A5 so špirálou - blok s kovovou špirálou
po dlhšej strane, vyrobené z bezdrevnatého papiera, 80 
listové, formát A5, úprava linajkovaná

ks 100

Clip binder 19 mm, klipy na zopnutie  dokumentov šírka 
19 mm  balenie/ 10 ks ks 600

Clip binder 25 mm, klipy na zopnutie  dokumentov šírka 
25 mm  balenie/ 10 ks ks 600

Clip binder 32 mm, klipy na zopnutie  dokumentov šírka 
32 mm  balenie/ 10 ks ks 600

CD nosič Verbatim " Datalife" cake box  alebo ekvivalent
- zapisovateľné CD (CD-R)  700MB, rýchlosť zápisu 52x 
   bal/ 25 ks

bal 6

Dátumová pečiatka - samofarbiaca dátumová pečiatka. 
Výška textu 3,8mm ks 20

Doska spisová A4 / balenie 25ks/,  mramorové 
prevedenie , farba: modrá, žltá, červená, zelená ks 600

Dierovač s posuvným pravítkom, celokovový dierovač s 
posuvným pravítkom, rozpätie dier 8 cm, Kapacita 25 
listov

ks 50

Dvojhárky linajkové A4 (50 ks) - Dvojhárky formátu A3 
sú preložené do formátu A4 a balené vo fólii.  Balenie / 
50ks

bal 20

Euroobaly A4 matné / bal 100 ks/,otvor zhora, 
eurodierovanie, povrch matný, mierne pórovitý, hrúbka 
50μm

bal 150

Euroobaly A4  extra široké lesklé / bal 25 ks/,otvor 
zhora, eurodierovanie, povrch lesklé,  hrúbka 120μm, 
rozmery obalu 304 x220 mm

bal 30

Etikety 70x36 mm /bal 100 hárkov/, farba biela, vhodné 
do laserových a atramentových tlačiarní, formát A4, 
počet etikiet na hárku 24 ks

bal 50

Farba do pečiatky červená - univerzálna pečiatková 
farba , vhodná na gumené a samofarbiace pečiatky ks 5

Farba do pečiatky modrá - univerzálna pečiatková farba 
, vhodná na gumené a samofarbiace pečiatky ks 5

Farba do pečiatky čierna - univerzálna pečiatková farba ,
vhodná na gumené a samofarbiace pečiatky ks 5

Fixy - popisovač  /sada 6 farieb/, popisovač z PP , 
vláknový hrot odolný voči zatlačeniu šírka stopy 1,8 mm sada 50

Priehľadná fólia Prestige A4 - fólia PVC , formát A4, 
hrúbka 150 μm, farba číra, bal./100 ks bal 30

Hrebeň plastový na hrebeňovú väzbu č. 10- plastový 
hrebeň s 21 krúžkami , formát A4. priemer 10mm , tvar 
okrúhly, bal./100ks

ks 200

Hrebeň plastový na hrebeňovú väzbu č. 12- plastový 
hrebeň s 21 krúžkami , formát A4 priemer 12mm , tvar 
okrúhly, bal./100ks

ks 200

Hrebeň plastový na hrebeňovú väzbu č. 14- plastový 
hrebeň s 21 krúžkami , formát A4 priemer 14mm , tvar 
okrúhly, bal./100ks

ks 200

Hrebeň plastový na hrebeňovú väzbu č. 19- plastový 
hrebeň s 21 krúžkami , formát A4 priemer 19mm , tvar 
okrúhly, bal./100ks

ks 200
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Kalkulačka Victoria Gva 270 prípadne ekvivalent - 
duálne napájanie, stolová kalkulačka s veľkým 12 
miestnym nakloneným maticovým displejom, obsahuje 
pomocné tlačidlá na mazanie zadaných čísel a výpočet 
daní

ks 50

Korekčný roller -  jednorazový roller na čistú a presnú 
korekciu, vhodný na všetky druhy papiera. Šírka stopy 
4,2mm, návin 5m

ks 150

Korekčné pero s rýchloschnucim  lakom, kovovým 
hrotom na dokonalé opravy textu a uzáverom s klipom, 
objem 8 ml

ks 40

Drôtený kôš klasický- kôš na papier v drôtenom 
prevedení, objem 19l ks 20

Lepiaca páska priesvitná , rozmer 19mmx33m ks 200

Lepiaca páska priesvitná , rozmer 48mmx 60m ks 50

Lepidlo tyčinkové 20g - lepiaca tyčinka na lepenie 
papiera, kartónu, fotiek ks 120

Listové spony 33mm -  spony na papier, niklovaný 
kovový materiál so zaobleným zakončením, škatuľové 
balenie, rozmer 33mm, balenie/100 ks

ks 300

Nožnice 21 cm - univerzálne kancelárske nožnice na 
strihanie papiera, kartónu, lepenky a pod. so strihacou 
časťou z nehrdzavejúcej ocele, veľkosť 21 cm

ks 50

Nožnice celokovové 21 cm - univerzálne kancelárske 
nožnice na strihanie papiera, kartónu, lepenky a pod., 
veľkosť 21 cm

ks 30

Obálka C6 samolepiaca -  biela farba rozmer 114x162 
mm ks 3000

Obálka B6 samolepiaca s doručenkou - biela farba, 
rozmer 125x176mm ks 3000

Obálka C5 samolepiaca s doručenkou -  biela farba, 
rozmer 162x 229 mm ks 3000

Obálka  B4 samolepiaca s doručenkou - biela farba, 
rozmer 229x324mm s odtrhávacou silikónovou páskou ks 2000

Obálka B6  s doručenkou do vlastných rúk  bez 
opakovaného doručenia- biela farba, rozmer 
125x176mm

ks 1000

Obálka na spisy z PP A4 so zapínaním -   plastový obal 
z PP s uzatváraním formát A4 ks 50

Obal kartónový lesklý s troma chlopňami - obal A4 s 
troma chlopňami, materiál  pevný kartón gramáže 400g, 
mix rôznych farieb

ks 300

Obaly na dokumenty A4 s gumičkou PVC s troma  
chlopňami  - zo silného polypropylénu , chrbát 15mm ks 50

Obal s gumou A4 lamino -obal z pevného kartónu s 
lesklým laminovým poťahom a s gumičkou,  modrá farba ks 150

Obal zadný "DELTA" - matný zadný obal ku viazaniu 
dokumentov (hrebeňová väzba), formát A4, materiál: 
kartón 250g, povrchová  reliéfna úprava v imitácii kože, 
bal./100 ks , mix farieb

bal 30

Odsponkovač -  klasický odsponkovač na odstraňovanie 
spiniek veľkosti 24/6, 23/6 -  23 ks 70

Opravný korekčný lak, rýchloschnúci s vysokou  krycou 
schopnosťou, nanášanie štetcom, objem 20 ml ks 30

Pentelka 0,5 mm- kvalitná technická  mikroceruzka  s  
gumou, kovovým mechanizmom a kovovou vodiacou 
trubičkou tuhy.

ks 50
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Pero Cello Power  prípadne  ekvivalent- guľôčkové pero,
šírka stopy 0,4 mm, modré, metalizované telo, kovová 
pochrómovaná špička, klip a stláčadlo, ergonomická 
zóna pre dokonalé držanie

ks 300

Bloky papiera na flipcharty- papier gramáže 80g/m2 v 
čistej úprave, rozmery 99x68cm, 20 listov v jednom 
bloku, balenie 5 blokov

bal 7

Mix farebných papierov v pastelových odtieňoch A4- mix
papierov v 5- tich pastelových odtieňoch ( svetlozelená, 
svetlomodrá, svetložltá, ružová, lososová), vhodný  do 
do kopírovacích strojov, atramentových a laserových 
tlačiarní gramáž: 80g,balenie/ 5 farieb x 50 listov

bal 10

Farebný papier strednezelený odtieň A4- vhodný  do  
kopírovacích strojov, atramentových a laserových 
tlačiarní gramáž: 80g,balenie  500 hárkov

bal 10

Pernamentný popisovač na alkoholovej báze 2,5 mm 
/sada 4 farieb/ - pernamentný popisovač s atramentom 
na alkoholovej báze, odolný voči vode, okrúhly hrot, 
šírka stopy 2,5mm, sada 4 farieb (čierne, modrá 
červená, zelená)

sada 30

Pernamentný popisovač na alkoholovej báze 1 mm 
/sada 4 farieb/ - pernamentný popisovač s atramentom 
na alkoholovej báze, odolný voči vode, okrúhly hrot, 
šírka stopy 1 mm, sada 4 farieb (čierne, modrá červená, 
zelená)

sada 40

Podpisová kniha s okienkom na prehľadné oddelenie 
jednotlivých dokumentov  materiál PVC harmonikový 
chrbát  formát A4

ks 10

Popisovač čierny 0,3 mm -  liner s jemným plastovým 
hrotom, šírka stopy 0,3mm farba čierna ks 50

Popisovač červená 0,3 mm -  liner s jemným plastovým 
hrotom, šírka stopy 0,3mm farba červená ks 50

Popisovače na bielu tabule  CENTROPEN prípadne 
ekvivalent- za sucha stierateľné  a svetlostále 
popisovače na alkoholovej  báze na biele smaltované a 
neporézne povrchy, hrot okrúhly, šírka stopy 2,5 mm, 
sada  4 farieb

sada 15

Popisovače na flipcharty  CENTROPEN prípadne 
ekvivalent- popisovače na vodnej báze určené na 
flipchartové papiere, hrot okrúhly, šírka stopy 2,5 mm, 
sada  4 farieb

sada 15

Pákový zakladač  A4 7,5cm - páková mechanika, 
vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným 
chrbtovým štítkom a uzatváracím mechanizmom, šírka 
chrbta 7,5 cm farba: žltá, svetlomodrá, svetlozelená, 
oranžová, červená

ks 250

Pákový zakladač  A4 5cm - páková mechanika, 
vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným 
chrbtovým štítkom a uzatváracím mechanizmom, šírka 
chrbta 5 cm farba: žltá, svetlomodrá, oranžová

ks 200

Pravítko dlhé 30cm - rovné transparentné pravítko dĺžka 
30cm ks 60

Relido lišty 3-60 úzke - nasúvané lišty z plastu so 
zaobleným rohom na bezproblémové nasúvanie listov 
formát A4, lišty na počet listov 3-60, farba: čierna, biela, 
modrá, priehľadná bal/50ks

ks 250

Rozraďovače farebné - celofarebné rozraďovače 
vyrobené z kartónu v rôznych farbách, Formát A4, 
eurodierovanie bez titulného listu, 12 dielny

ks 40

Rozraďovače farebné úzke - celofarebné rozraďovače 
vyrobené  z kartónu 190g, rozmery 105x235mm, 
balenie/ 100ks, mix farieb

ks 40
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Rýchloviazač A4 PP s eurodierovaním - obal s 
eurodierovaním z kvalitného PVC na uloženie 
dierovaných dokumentov do formátu A4,predná 
priehľadná strana, pozdĺž chrbta biely obojstranný 
papierový zasúvací štítok, farba: oranžová, žltá, 
červená, modrá, zelená

ks 700

Rýchloviazač A4 PP bez eurodierovania - obal s 
eurodierovaním z kvalitného PVC na uloženie 
dierovaných dokumentov do formátu A4,predná 
priehľadná strana, pozdĺž chrbta biely obojstranný 
papierový zasúvací štítok, farba: oranžová, žltá, 
červená, modrá, zelená

ks 400

Strúhadlo plastové so zásobníkom-  jednodierové 
strúhadlo, materiál plast ks 60

Zošívačka Rapesco prípadne ekvivalent – IR0237, 
24/6-8, 26/6-8, 50 listov, spredu dopĺňateľná , plastová, 
RAPESCO "Luna Half-Strip, modrá

ks 80

Spinky do zošívačky 24/6 /bal 1000ks/ - štandardné 
spinky do zošívacích strojčekov bal 300

Spinky do zošívačky 23/13 /bal 1000ks/ - štandardné 
spinky do veľkokapacitných  zošívacích strojčekov bal 30

Spinky do zošívačky 24/8   /bal 1000ks/ - štandardné 
spinky do veľkokapacitných  zošívacích strojčekov bal 30

Tabuľa korková- tabuľa v svetlom drevenom ráme v 
korkovej úprave. Montážne úchytky sú súčasťou balenia,
rozmer v x š: 60x90cm

ks 20

Tabuľa korková- tabuľa v svetlom drevenom ráme v 
korkovej úprave. Montážne úchytky sú súčasťou balenia,
rozmer v x š: 90x120 cm

ks 10

Tuhy grafitové ROTRING prípadne ekvivalent polymer 
do mikroceruziek 0,5mm - tuhy z grafitového materiálu 
pre všetky štandardné mikroceruzky, hrúbka 0,5mm, 
tvrdosť B, 12 ks/bal.

bal 20

Kancelárske odkladače - zásuvky, stohovateľné plastové
odkladače formátu A4, nepriehľadné farba- čierna ks 100

Výkres A4 - gramáž 180g/m2 , balenie/200 listov bal 10

Zošit A5 šitý tvrdá väzba 100 listový - záznamová kniha 
v šitej a lepenej úprave obálkou z tvrdého kartónu, 100 
listová, formát A5, úprava linajkovaná

ks 50

Zošit A4 šitý tvrdá väzba 100 listový - záznamová kniha 
v šitej a lepenej úprave obálkou z tvrdého kartónu, 100 
listová, formát A4, úprava linajkovaná

ks 40

Zvýrazňovač / sada 4 ks mix farieb/ - zvýrazňovač s 
osadeným klinovým hrotom, šírka stopy 1-3 mm, 
naplnený fluorescenčým atramentom , vhodný na všetky
druhy papiera, sada 4 ks ( farba: žltá, oranžová, ružová, 
zelená)

sada 150

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Dodávateľ pri stanovení jednotkovej ceny za mernú jednotku predmetu zákazky, zahrnie dopravné náklady na dodanie 
predmetu zákazky, vrátane vykládky tovaru na určené miesto a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a  
predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.

Dodávateľ zašle do 24 hod. po výzve objednávateľa resp. následujúci pracovný deň od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
dokumenty s uvedením obchodnej značky, vrátane technického listu vlastností papiera, ktorou sa osvedčí zhodnosť s 
technickou špecifikáciou predmetu zákazky uvedenou objednávateľom s uvedením jednotkových cien položiek

Vrátane dopravy a vyloženia na miesto plnenia- sklad na prízemí
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V prípade, ak dodávateľ predloženými dokumentami nepreukáže splnenie požiadaviek a technickej špecifikácie predmetu 
zákazkyobjednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.

Požadované technické vlastnosti sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky. V prípade ak budú zistené, že tovar 
nezodpovedá požadovanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať 
(nedodržanie parametrov sa  považuje za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky).

Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti povereného zástupcu dodávateľa v zmysle Čl. VI bod 6.4. 
Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhoviska. Poverenie zástupcu dodávateľa požadujeme vo forme 
písomného splnomocnenia s pečiatkou a podpisom osoby oprávnenej konať za dodávateľa. Poverená osoba dodávateľa sa 
preukáže týmto písomným splnomocnením na zastupovanie dodávateľa, ktoré ho oprávňuje konať v mene dodávateľa pri 
dodávke v plnom rozsahu vrátane riešenia úkonov reklamácie a odopretia prevzatia tovaru.

Dodávku predmetu obstarávania realizovať počas pracovných dní v čase od 8,00 do 15,00 hod.

Podmienka nahlásiť objednávateľovi / kontaktnej osobe deň termín doručenia, minimálne 2 pracovné dni pred doručením 
tovaru

Podkladom pre fakturáciu bude dodací list dodávateľa potvrdený objednávateľom o prevzatí skutočného množstva 
predmetuzmluvy. Faktúra musí obsahovať jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, 
sadzbu DPH vzťahujúcusa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Nám. mieru č. 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.12.2019 08:40:00 - 06.12.2019 12:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 200,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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.
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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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.11.2019 14:10:03

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

Dodávateľ:
Nussy, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Táto zmluva bola zverejnená dňa: 19.11.2019

(Prvé zverejnenie na CRZ dňa: 14.11.2019)

Táto zmluva nadobudla účinnosť dňa: 15.11.2019




