
Kúpna zmluva č. Z20209738_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
Bankové spojenie: IBAN: SK5481800000007000519082
Telefón: 0517081324

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo: Pestovateľská 16147/9, 82104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35710691
DIČ: 2020249638
IČ DPH: SK2020249638
Telefón: 0917981617

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelárske potreby
Kľúčové slová: Kancelárske potreby, kancelársky papier, archivačné krabice, hrebeňová väzba
CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 30190000-7 - Rôzne kancelárske zariadenia a 

kancelárske potreby
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

Archivačný kontajner Esselte s vekom - veľká, 
minimálne rozmery 55,0 x 25,5 x 36,5 cm, farba - 
ľubovoľná resp. ekvivalent,- kartónový archivačný 
kontajner na zakladače - box z vlnitej lepenky by mal 
pojať 6 archivačných  škatúľ alebo zakladačov so šírkou 
chrbta 8 cm alebo 5 škatúľ s 10 cm chrbtom - slúži pre 
prehľadné uskladnenie zakladačov a papierových 
dokumentov.

ks 200

Bločky záložkové samolepiace PVC  Donau alebo 
ekvivalent -  rozmer 12x45mm /5x25 záložiek/5 farieb v 
balení, vhodné na zatriedenie dokumentov, 
popisovateľný PP povrch

ks 50

Bločky samolepiace žlté 76x76mm  100 listové ks 50

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

ks 20
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Clip binder 19 mm, klipy na zopnutie  dokumentov šírka 
19 mm  balenie/ 10 ks balenie 20

Clip binder 15 mm, klipy na zopnutie  dokumentov šírka 
19 mm  balenie/ 10 ks balenie 20

Clip binder 25 mm, klipy na zopnutie  dokumentov šírka 
25 mm  balenie/ 10 ks balenie 20

Clip binder 32 mm, klipy na zopnutie  dokumentov šírka 
32 mm  balenie/ 10 ks balenie 20

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

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

balenie 50

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

balenie 10

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

balenie 10

Fixy - popisovač  /sada 6 farieb/, popisovač z PP , 
vláknový hrot odolný voči zatlačeniu šírka stopy 1,8 mm sada 20

Priehľadná fólia Prestige A4 - fólia PVC , formát A4, 
hrúbka 150 μm, farba číra, balenie./100 ks balenie 10

Kartonové dosky A4, 250g, 100ks/balenie, hrebeňová 
väzba, rôzne farby, Kartón 250 g. Z jednej strany 
povrchová reliéfna úprava v imitácii kože, z druhej strany
hladká.

balenie 10

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

balenie 10

Hrebeň plastový na hrebeňovú väzbu č. 12- plastový 
hrebeň s 21 krúžkami , formát A4 priemer 14mm , tvar 
okrúhly, bal./100ks

balenie 10

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

balenie 10

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

balenie 10

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

ks 10

Lepiaca páska priesvitná , rozmer 19mmx33m ks 20

Lepiaca páska priesvitná , rozmer 48mmx 60m ks 20

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

Obal s gumou A4 lamino -obal z pevného kartónu s 
lesklým laminovým poťahom a s gumičkou ks 30

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 50

Farebný papier  - A4, vhodný  do  kopírovacích strojov, 
atramentových a laserových tlačiarní, mix farieb, 80 g, 
balenie 500 listov

balenie 5

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

balenie 5
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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 10

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 10

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 balenie/50ks

balenie 5

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

balenie 20

Výkres A3 190 g/m², balenie/200 hárkov balenie 5

Výkres A4, 190 g/m², balenie/200 hárkov balenie 5

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 10

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 10

Šanóny úzke - Pákový zakladač  formátu A4. Šírka 
chrbta 5cm. Materiál polypropylén, zásuvné vrecko, 
vnútorný biely podlep, lepenka 2mm, otvor na zadnej 
strane a radokrúžok pre lepšiu manipuláciu, kovová lišta.
Farba dve farby.

ks 50

Šanóný široké - Pákový zakladač  formátu A4. Šírka 
chrbta 8cm. Materiál polypropylén, zásuvné vrecko, 
vnútorný biely podlep, lepenka 2mm, otvor na zadnej 
strane a radokrúžok pre lepšiu manipuláciu, kovová lišta.
Farba dve farby.

ks 50

Kancelársky  papier Maestro Standart A4 80g  biely 
prípadne ekvivalent -univerzálny xerografický papier 
určený  pre tlač veľkého množstva dokumentov na 
laserových , atramentových tlačiarňach a bežných 
kopírovacích strojoch. Formát A4, gramáž 80g, , belosť 
CIE146, opacita(nepriehľadnosť) 90%, drsnosť 220± 
50mℓ/min, hrúbka 106μm, počet kusov papiera v balíku 
500 ks, počet balíkov v krabici 5 ks

krabica 25

Kancelársky  papier Maestro Standart A3 80g  biely 
prípadne ekvivalent -univerzálny xerografický papier 
určený  pre tlač veľkého množstva dokumentov na 
laserových , atramentových tlačiarňach a bežných 
kopírovacích strojoch. Formát A3, gramáž 80g, , belosť 
CIE146, opacita(nepriehľadnosť) 90%, drsnosť 220± 
50mℓ/min, hrúbka 106μm, počet kusov papiera v balíku 
500 ks, počet balíkov v krabici 5 ks

krabica 2

Pero gélové klikacie  modré - Klikací roller s plastovým 
klipom a gumeným úchytom . Plnený netoxickým 
pigmentovým vode odolným atramentom. Telo z plastu, 
guľôčka 0,5 mm, šírka stopy 0,25 mm, dĺžka stopy 400 
m.

ks 50

Bloček kocka Post - it 51x51 mini mix farieb - 
samolepiace popisovacie lístočky ks 20

Bloček kocka Post - it 76x76 mini mix farieb - 
samolepiace popisovacie lístočky ks 20

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 10

Fólia laminátová; A4 - 125 mikrónov; 100 ks/balenie balenie 5
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Fólia laminátová; A4 - 80 mikrónov; 100ks/balenie balenie 5

Laminovacia fólia, A3 - 100 mikrónov; 100 ks/balenie balenie 2

Laminovací prístroj do formátu A3; Špecifikácia: Šírka 
vstupu: formát A3; Maximálna hrúbka fólie: 125 mic.; 
Doba ohrevu: cca 3 min; Rýchlosť laminácie:  cca 400 
mm / min.; Rýchlosť laminácie pre formát A4:  cca 32 s;  
   Rýchlosť laminácie pre formát A3: cca 1 min

ks 1

Viazací stroj (hrebeňovka); špecifikácia: Formát  A4; 
Max. počet listov (80g/m2) na viazanie:  150; Max. počet
listov (80g/m2) na dierovanie:  15; nezávislé dierovanie 
a vkladanie:  áno; Ovládanie : manuálne; Typ väzby:  
krúžková

ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Zákazka je financovaná z prostriedkov EÚ, platia pre ňu Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ 
uvedených v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska.

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 je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarov, službami kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Prijímateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k 
plneniu zo zmluvy medzi prijímateľom a dodávateľom.

Požadované plnenie najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

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

Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky/plnenia naraz jednou dodávkou.

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

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

Dodací list musí obsahovať rozpis jednotkových cien v členení cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH jednotlivých položiek 
(tovarov, ktoré sú predmetom plnenia) zákazky.

Parametre uvedené v Technickej špecifikácií predmetu zákazky sú uvedené ako minimálny štandard pre požadovaný tovar 
(nedodržanie parametrov sa však považuje za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky).

Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie konkrétneho výrobku alebo výrobcu, verejný 
obstarávateľ v takomto prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré sa budepovažovať výrobok rovnakých alebo vyšších 
parametrov ako sú uvedené v opise predmetu zákazky

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári (špecifikácií predmetu 
zákazky), sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, na základe tejto skutočnosti objednávateľ môže 
od zmluvy odstúpiť alebo voči dodávateľovi uplatniť sankcie. Objednávateľ zašle dodávateľovi predmetné odstúpenie od 
zmluvy alebo uplatnenie sankcie, prostredníctvom e-mailu a prostredníctvom poštovej zásielky.

Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že bude dodávateľ zaradený do zoznamu negatívne 
hodnotených Dodávateľov Trhoviska ak ešte nedošlo k plneniu zákazky. Objednávateľ zašle dodávateľovi predmetné 
odstúpenie od zmluvy prostredníctvom e-mailu a prostredníctvom poštovej zásielky.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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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:

27.05.2020 09:00:00 - 29.05.2020 11:30:00

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.

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: 2 291,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 750,00 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.

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 15.05.2020 12:10:02

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

Dodávateľ:
Lamitec, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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