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Rámcová dohoda č. ZŠ 31/2019 

 

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. ustanovení  zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodného  zákonníka v znení 

neskorších predpisov  (ďalej len „ dohoda“) 

 

čl. I   

Zmluvné strany 

 

 

 

Kupujúci:                        Základná škola 

Sídlo:                                Krymská 5, 071 01 Michalovce 

Zastúpený:                        Mgr. Katarína Novotná, riaditeľka školy 

Bankové spojenie:            Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Michalovce 

Číslo účtu:                        SK56 5600 0000 0042 5042 2001 

IČO:                                  170 807 62 

DIČ:                                  2021635671 

č.tel:                                  056/6435879 

 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

 

Predávajúci:                    Krídla s.r.o 

Sídlo:                                Mierová 94, 066 01 Humenné 

Štatutárny orgán:              Krídla František 

Bankové spojenie:            VUB a.s.   

Číslo účtu:                  SK11 0200 0000 0014 0179 8353 

IČO:                    36466778  

DIČ:                    2020024699 

č.tel.:                                  0905321400 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

 

 

 

uzatvárajú túto dohodu v súlade s výsledkom postupu verejného obstarávania pre zákazku  podľa  § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej “ZVO”)  s názvom  

“školské potreby a kancelárske potreby” , ktorej výzva na predloženie ponuky je evidovaná pod sp. zn. ZSKRYM-

MI-00080-003/2019. 

 

čl. II  

Predmet dohody 
 

 

1. Predmetom tejto dohody  sú podmienky a spôsob   nákupu, dodania, prevzatia, reklamácie, fakturácie a platieb za 

predmet zákazky školské potreby a kancelárske potreby  (ďalej len “ tovar”) . 

  

2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar za podmienok stanovených touto dohodou na základe objednávok 

vystavených kupujúcim do sídla uvedeného v čl. I tejto dohody. 

 

3. Kupujúci  sa zaväzuje dodaný tovar  riadne prevziať, skontrolovať a  zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú  v súlade s 

podmienkami dohody a objednávky. 

 

4. Tovar je presne špecifikovaný v opise predmetu zakázky  (ďalej len „OPZ“), ktorý tvoril prílohu č. 1. Výzvy na 

predloženie ponuky a v  ponuke predávajúceho predloženej kupujúcemu (ďalej len „ponuka“). OPZ tvorí  

prílohu č. 1. tejto dohody a ponuka tvorí prílohu č. 2.  tejto dohody. 

 

5. Kupujúci si vyhradzuje právo objednať aj iné tovary podľa svojích  reálnych potrieb a finančných možností počas 

trvania dohody, ak majú charakter tovaru podľa predmetu tejto zmluvy tzv. doplnkový tovar.  
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6. Kupujúci bude v súlade s touto dohodou a objednávkami od  predávajúceho kupovať  doplnkový tovar podľa 

aktuálneho cenníka predávajúceho , prostredníctvom internetu na stránke : www.kridla.sk so zľavou 5 %  z 

aktuálnych cien. 

 

7. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kvalite špecifikovanej v OPZ, v bezchybnom stave a v množstve  uvedenom 

v objednávke. 

 

8. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na vlastné náklady v požadovanej lehote do 7 pracovných dní od doručenia 

objednávky,  pričom  za  doručenú  sa  považuje  aj  objednávka  doručená  e-mailom  alebo  faxom alebo 

telefonicky a jej následnom doručení e-mailom. V prípade  potreby  inej  lehoty  dodania  predmetu  zákazky,  

bude  táto  lehota  uvedená  priamo v objednávke. 

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávky uzatvárané na základe tejto dohody budú zodpovedať podmienkam 

dohodnutým v tejto dohode, najmä s ohľadom na maximálne jednotkové ceny tovaru podľa prílohy č. 2.  a podľa 

bodu 6. čl. II tejto dohody. 

 

 

čl. III  

Kúpna cena 

 

1. Kúpna cena za tovar je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Cena“). 

 

2. Kúpna cena  zahŕňa všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodávkou 

tovaru (najmä náklady za tovar, na obstaranie tovaru, dovozné clá, dopravu na miesto dodania, náklady na obalovú 

techniku a balenie, vykládku a ekologickú likvidáciu použitých jednorázových obalov) a primeraný zisk 

predávajúceho. 

 

3. Kúpna cena za tovary je stanovená v mene EURO. K fakturovanej cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v 

súlade s  právnymi predpismi platnými v čase dodania tovaru. 

 

4. Maximálna celková cena tovaru, ktorý môže byť v súlade s touto dohodou po dobu trvania dohody dodaný je 

stanovená v súlade s predloženou cenovou ponukou dodávateľa pre daný predmet zákazky 8316,39 s DPH.  

 

5. V súlade s § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní , rámcovú dohodu je možné zmeniť počas trvania zmluvy 

bez nového verejného obstarávania, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods.2 

zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako 10 percent pôvodnej rámcovej dohody uvedenej v bode 4 

tejto zmluvy. 

 

6. Zmenou podľa odseku 5 sa nesmie meniť charakter dohody. 

 

 

Čl. IV 

Predpokladané množstvo predmetu dohody 

 

1. Kupujúci nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo tovaru uvedené v prílohe č. 1. tejto dohody, ani 

vyčerpať predpokladaný finančný objem zákazky podľa článku III bodu 4. tejto dohody. Celkové zakúpené 

množstvo tovaru bude závisieť výlučne od finančných možností a reálnych potrieb kupujúceho počas platnosti 

tejto dohody. 

 

Čl. V 

Doba trvania dohody 

 

1. Táto dohoda sa uzatvára na obdobie od 01.09.2019 do 30.08.2023 alebo do vyčerpania finančného limitu 

uvedeného v článku III , bod 4. tejto dohody podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

 

 

 

 

http://www.kridla.sk/
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Čl. VI 

Miesto a čas plnenia predmetu dohody 

 

1. Miestom dodania tovaru je sídlo kupujúceho  -  Základná škola, Krymská 5, Michalovce. 

 

2. Tovar musí byť dodaný v súlade s OPZ a riadne zabalený. Prebratie tovaru dodaného do miesta dodania tovaru 

predávajúcim sa uskutoční fyzickým prevzatím tovaru, kontrolou množstva a kvality dodaného tovaru a podpisom 

dodacieho listu osobou zodpovednou za prevzatie tovaru. Tovar pre účely tejto dohody môže prebrať ekonómka 

školy a vedúca školskej jedálne. V prípade vád, tieto sa vyznačia na dodacom liste. 

 

3. Pri kontrole kvality ak preberajúci zistí, že kvalita tovaru nezodpovedá OPZ, je  oprávnený tovar vrátiť na výmenu 

a požadovať nápravu. Danú skutočnosť vyznačí na dodacom liste. 

  

4. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade s objednávkou najneskôr do 7 pracovných dní od jej doručenia, počas 

pracovného času 8.00 – 15.00 hod. , ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

 

 

čl. VII 

Fakturačné a platobné podmienky 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu  kúpnu cenu podľa objednávky na základe faktúry 

vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru a podpísaní dodacieho listu. 

 

2.  Kupujúci neposkytne preddavok predávajúcemu . 

 

3. Každá faktúra vystavená predávajúcim bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry predávajúceho bude 

originál/fotokópia dodacieho listu. 

  

4. Lehota splatnosti faktúry predávajúceho je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Ak 

predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto dohodou a  objednávkou, kupujúci ju bezodkladne vráti 

predávajúcemu na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do 14 kalendárnych dní odo dňa jej opätovného 

doručenia kupujúcemu. 

 

5. Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostne prevodným príkazom. 

 

 

čl. VIII 

Zodpovednosť za vady a záručné podmienky 

 

1. Predávajúci zodpovedá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za vady dodaného tovaru. 

 

2. Za predpokladu, že kupujúci tovar riadne skladuje a používa v súlade s jeho účelom, zodpovedá predávajúci v 

zmysle § 429 a nasl. Obchodného zákonníka za akosť tovaru 2 roky od prevzatia tovaru kupujúcim  (ďalej len 

„záručná doba“), t.j. odo dňa uvedeného na dodacom liste. 

 

3. Podľa bodu 2. tohto článku predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar bude mať počas záručnej doby vlastnosti 

vymedzené v OPZ a v ponuke a že tovar bude spôsobilý na použitie za účelom na aký sa tovar obvykle používa. 

 

4. Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu vady v akosti tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení, 

najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby (ďalej len „uplatnenie záruky“). 

 

 

čl. IX  

Ukončenie rámcovej dohody 

 

1. Pred uplynutím doby trvania dohody  stanovenej v čl. V dohodu možno ukončiť: 

 písomnou  dohodou  zmluvných  strán,  a to  dňom  uvedeným  v takejto  dohode; v dohode o ukončení 

dohody sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s dohodou, 

 písomným odstúpením od dohody ktoroukoľvek zo zmluvných strán, 

 písomnou výpoveďou. 
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2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od dohody (ďalej len „odstúpenie kupujúceho“) v prípade, ak: 

 

 proti predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, 

 predávajúci vstúpil do likvidácie, 

 kupujúci mal tri a viac oprávnených reklamácii k  dodávke tovaru a to: 

- predávajúci nedodal tovar v požadovanej lehote podľa čl. VI ,bod 3., 

- predávajúci dodal iný tovar ako je podľa OPZ v ponuke /príloha č. 2./  resp. ako je uvedený na 

www.kridla.sk, 

- predávajúci nedodal tovar v požadovanej kvalite, 

 predávajúci nedodal tovar vôbec, 

 predávajúci koná v rozpore s touto dohodou a objednávkou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej  primeranej lehote neodstráni. 

 

 

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od dohody v prípade, ak kupujúci poruší dohodu podstatným spôsobom.  Za  

podstatné  porušenie  dohody  sa  považuje,  ak  sa  kupujúci  dostane  do  omeškania s úhradou faktúry viac ako 

30 dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. 

 

4. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a musí byť doručené 

druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od dohody je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

5. Zmluvná strana, ktorá odstúpi od dohody, má právo požadovať od druhej strany náhradu škody, ktorá jej týmto 

konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci. 

 

6. Túto dohodu môže každá zo zmluvných strán písomne vypovedať bez udania dôvodu s jednomesačnou 

výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

 

 

čl. X 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 

1. V prípade, že predávajúci nedodá tovar v súlade s objednávkou (riadne) a v dohodnutom termíne (včas) má 

kupujúci právo požadovať za každý začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru, s 

dodávkou ktorého je predávajúci v omeškaní. 

 

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, má predávajúci právo za každý začatý deň omeškania 

požadovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.  

 

3. Ustanovenia ods. 1. a  2. tohto článku sa neuplatnia v prípade zásahu vyššej moci na strane kupujúceho 

a predávajúceho. V prípade zásahu vyššej moci je dotknutá zmluvná strana povinná túto skutočnosť ihneď 

oznámiť druhej strane a preukázať jej trvanie.  

 

4. Zaplatením  zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody podľa § 373 č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka. 

 

 

čl. XI 

Vlastnícke právo 

 

1. Kupujúci  nadobúda  vlastnícke  právo  k tovaru  uhradením faktúry. 

  

 

čl. XII 

Záverečné ustanovenia 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej 

stránke kupujúceho www.zskymmi.edu.sk. 

3. Zmeny a doplnky k tejto dohode je možné robiť len formou očíslovaných písomných dodatkov, po súhlase 

obidvoch zmluvných strán. 
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4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi ich 

skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu 

prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

      V Michalovciach, dňa  30. 08. 2019 

 

 

   Predávajúci:                                                                     Kupujúci: 

 

  

 

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

                  František Krídla                     Mgr. Katarína Novotná 

                                           štatutár.org.                                                                           riaditeľka školy 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dohoda má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť: 

 

Príloha č. 1. :  Opis predmetu zákazky /OPZ/ 

 

Príloha č. 2.:  Ponuka  
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Príloha č. 1 k rámcovej dohode č. ZŠ31/2019 -  Opis predmetu zákazky /OPZ/ k Výzve č. ZSKRYM-MI-00080-

003/2019 

P.č. Opis predmetu obstarania 
mer. 
jedn 

pož. 
množstvo 

jedn. 
cena 
bez 
DPH 

jedn. 
cena 
s 
DPH 

SPOLU 
bez 
DPH 

1 
Blok odkaz. samolepiaci , min 75X75mm,  min.4-FARBY, min 400 listov v 
bal. bal 19       

2 
BLOK poznámkový college, A4, min  80 listov,linkovaný,špirála z boku, 
perforácie na vytrhávanie listov  ks 20       

3 Ceruzka s gumou ohybná ks 470       

4 
Dierovač na min. 65 listov. Pevný dierkovač na veľké zložky,kovová 
základňa a páka,plastový formátový príložník,zaistenie polohy páky, ks 5       

5 Dosky spisové A4, klasické so šnúrkami ka 300       

6 Dvojhárok čistý, 250 ks v bal bal 11       

7 Dvojhárok linkovaný,250 ks v bal. bal 6       

8 Etikety print 105X74/,100ks v bal. bal 4       

9 Etikety print  70X42,3/100ks  v bal. bal 4       

10 Euroobal A4 100 mic/50ks v bal.,lesklý, extra široký,  min. 240X305  bal 39       

11 Euroobal A4 50mic/100ks v bal. ,číry bal 60       

12 Farba pečiatková,  50g, rep. 50 ml , červená  ks 3       

13 Farba pečiatková, 50g, resp. 50 ml. , modrá ks 4       

14 Farby akrylové, sada min. 10X40ml  sad 15       

15 Farby vodové brilantné 12 farieb,anilinové v PVC obale ks 121       

16 Farby temperové, sada   min. 10x10ml sad 58       

17 Folia laminovacia A4, 216X303/100mic, 100 ks v bal bal 14       

18 Folia prestigo, A4, 150mic, priehľadná, 100 ks v bal bal 4       

19 Chromolux modrý príp. iné farby, A4, 100 ks v bal  bal 3       

20 
Klasická mäkká guma na mazanie čiar bežných grafitových ceruziekv 
rozmedzí tvdrostí 3B-3H, 300/80 ks 270       

21 
Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4. Farba: Rôzne. Kapacita 
viazania: 41 – 55 listov.  ks 80       

22 
Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4. Farba: Rôzne. Kapacita 
viazania: 81 – 100 listov.  ks 80       

23 
Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4. Farba: Rôzne. Kapacita 
viazania: 211 – 245 listov. ks 80       

24 Kocka poznámková, 95X95X50 ,lepená po strane bal 42       

25 Krieda na chodník min. 20ks v bal.  v PVC vedre bal 30       

26 Krieda gioconda, hard 36ks rôznych farieb, min. 7X7mm  bal 10       

27 Krieda gioconda hard, 48ks rôznych farieb, min. 7X7mm bal 15       

28 
Školské kružidlo s 2 mm grafitovou tuhou, kovovými ramenami a 
ergonomickou hlavou ks 110       

29 

Disperzné biele lepidlo min.120 ml  Lepí kvalitne a rýchlo papier, kartón, 
fotografie, drevo, kožu, textil. Vhodné pre školákov. Bez rozpúšťadiel, 
riediteľné vodou. ks 150       

30 
Lepidlo disperzné, biele, bez rozúšťadiel , vodou riediteľné,  30G s 
aplikátorom /ekv. herkules/ ks 50       

31 
Lepidlo ekologické tyčinkové, min10g , nezasychajúce, vzduchotesný 
vrchnák, pevne lepiace výkres, karton /ekvivalent PRITT/ ks 250       

32 Popisovač liner s šírkou stopy max. 0,3mm ,permanent, rôzne farby ks 80       

33 
Popisovač liner na CD/DVD, šírka stopy 0,4-0,6MM , permanent, rôzne 
farby ks 20       

34 Mapa odkladacia- 3-klopa, A4, karton 200G, rôzne farby ks 270       

35 Mapa odkladacia, PP,  A4,  3-klopá 450mic s gumičkou  ks 120       

36 Nožnice detské gum., úchytkami, dĺžka min.14 cm  ks 180       

37 Obálky C6/1000ks v bal ., stripové s kryciou páskou, biele bal 2.5       
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38 Obálky B4/1000ks v bal.,  stripové s kryciou páskou, biele, nerecyklované bal 1       

39 Obálky C5/1000ks v bal.,.stripové s kryciou páskou, biele bal 1       

40 Obálky DL-1/1000ks v bal. ,s okienkom, samolepiace  bal 1       

41 Papier foto, A4, 160G, obojstrannne lesklý, min100ks v bal. bal 5       

42 
Papier kancelársky, A4/80G/500KS v bal.,ECF, belosť CIE 146 , UV103, 
opacita 90% bal 650       

43 Papier kancelársky, farebný, A4/80G/250ks, 5X50ks, pastelové farby bal 10       

44 Papier kancelársky, farebný, A4/80g/250ks ,5X50ks, extra silné farby bal 10       

45 Jednofarebný krepový papier na kreatívne použitie 200×50cm, rôzne farby ks 70       

46 Papier školský farebný,A4,20-listový, 80G bal 125       

47 Páska lepiaca, 18x30M, priehľadná ks 50       

48 Páska lepiaca, 24X30M , priehľadná  ks 40       

49 Páska lepiaca, 38x66m , priehľadná ks 20       

50 
Pastelky 12 ks,mäkké a odolné tuhy, žiarivé faby,ľahko sa ostria, neštiepia 
sa,trojuholníkový tvar pre ľahšie uchopenie bal 60       

51 
Pastelky s mechanickým vysúvaním. Súprava obsahuje strúhadlo. 12 
farebná sada v obale z pevného PVC. bal 30       

52 
Pastelky 24 ks,mäkké a odolné tuhy,žiarivé farby,ľahko sa ostria, neštiepia 
sa,trojuholníkový tvar pre ľahšie uchopenie bal 90       

53 
Pastelky obalené lakom , 24 farieb ,dĺžka pastelky min  153 mm, priemer 
7,6 mm. bal 40       

54 
Pastelky voskové, priemer min 7,8 mm, dĺžka min 80 mm, v balení min.12 
farieb bal 71       

55 Pero gumovateľné ,PILOT 0,5MM, ostrý hrot, rôzne farby ks 20       

56 Pero guličkové, hrubka max 0,7mm, vymeniteľná tuha ks 280       

57 Pero gelové, hrubka max. 0,7.mm, farba náplne rôzna ks 40       

58 Pero keramické ks 50       

59 Pero guličkové, hrubka max. 0.3 mm, naplň modrá, vymeniteľná tuha ks 80       

60 Plastelina min 10 farebná, min 200 g bal 30       

61 

Popisovač lakový pre kov,sklo,porcelán, keramiku,plasty,gumu.kožu.papier. 
Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri. Odolný voči vode.Má ventilový 
systém, ktorý zabraňuje vytekaniu.Hrúbka čiary 1–3mm. Rôzne farby ks 30       

62 
Poradač, šanón kartónový s laminovaným povrchom 2-krúžkový ,šírka 
chrbta min 35mm, A4, rôzne farby ks 20       

63 
Poradač, šanón priehľadný, polypropylenový materiál, 4-krúžkový ,šírka 
chrbta min 25mm,A4, rôzne farby ks 30       

64 
Poradač, šanón kartónový s laminovaným povrchom 4-krúžkový ,šírka 
chrbta min 40mm,A4, rôzne farby ks 30       

65 
Poradač, šanón kartónový s laminovaným povrchom, pákový ,šírka chrbta 
min 75 mm,A4, rôzne farby ks 120       

66 Poradač, šanón pákový, kartónový, mramor, šírka chrbta min 80 mm,  A4,  ks 100       

67 Rýchloviazač závesný RZC,kartón 200G, A4, rôzne farby  ks 100       

68 
Rýchloviazač PP resp.  PVC A4,10 ks v bal.  predná strana priehľadná 
min110 mikron , zadná farebná min.180 mikron (rôzne farby) bal 45       

69 
Rýchloviazač s eurodierovaním PVC, A4, 10 ks v bal. predná strana 
priehľadná min 150 mic, zadná farebná min. 160 mikron., rôzne farby bal 10       

70 Sada 4 ks guličkových pier s modrou, červenou, zelenou, čiernou náplňou sad 115       

71 Sada hliníkové guľôčkové pero a mikroceruzka v kovovom boxe sad 10       

72 
Sada kovové guľôčkové pero a mikroceruzka v darčekovom prevedení z 
PVC sad 40       

73 
Súprava 4 ks pravítok.Osahuje pravítko min.30 cm, uhlomer, trojuholník s 
ryskou min.16 cm, a trojuholník 60 stupňov. sad 180       

74 Skicár školský , A4/20listov, biely,  180g ks 73       

75 Špagát ľanový,  min. 500G  ks 5       

76 Spinky do zošívačky 24/6, 2000ks v bal bal 25       

77 Spony dopisné,  28MM,farebné , 100 ks v bal bal 40       
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78 Spony dopisné, 32-33MM,farebné, 100 ks v bal.  bal 30       

79 Strúhadlo so  zásobníkom, dvojdierové ks 141       

80 Plastový pohárik na vodové farby s držiakom na štetec ks 50       

81 Špendlíky, 28MM, 50g, bal 15       

82 Špagát  POP, min .500g ks 10       

83 Štetec okrúhly č.6, štetinka z prírodneho vlasu, drevená rukoväť ks 138       

84 Štetec plochý č.10, štetinka z prírodneho vlasu, drevená rukoväť ks 25       

85 Štetec plochý č.12, štetinka z prírodneho vlasu, drevená rukoväť ks 135       

86 Štetec plochý č.14 ,štetinka z prírodneho vlasu, drevená rukoväť     ks 153       

87 Taška PVC min 400x450, min 40mic, zosilené PVC rúčky ks 210       

88 Tlačivá, dovolenkový lístok, A6 ,100listov v bal. bal 17       

89 Tlačivá, kniha príchodov a odchodov, min. 50 listová, A4 bal 3       

90 
Tlačivá, potvrdenka s juxtov, samoprepisovacia, A6, min.25x3 listov v bal., 
číslovaná bal 800       

91 Tlačivá, priepustka, A7, 100 listov v bal bal 33       

92 Tuš technický, 20g , rôzne farby (čierna, modra, magenta) ks 50       

93 USB kľúč min. 16 GB, nie vysúvateľný ks 35       

94 
Vrecko na prezúvky a tel. výchovu,min. 40x30 cm, s potlačou, zaväzovanie 
stiahnutím šnúrky hore, má mať aj šnúrky na nosenie na chrbát ako vak. ks 100       

95 Výkres školský farebný , A1, min 180G/5KS v bal., mix farieb bal 40       

96 Výkres školský farebný, A3, 180G/5KS  v bal. , mix. Farieb bal 100       

97 Výkres školský, biely, A3, min. 180 gr.,  1ks ks 1900       

98 Výkres školský, biely, A2, min. 180g., 1 ks ks 2100       

99 Výkres školský biely,  A4, 190 gr., 1ks ks 3700       

100 
Záložka, papierová, samolepiaca, miin.20X50mm, min  4x50 listov v bal., 
rôzne farby bal 30       

101 
Záložka plastová, samolepiaca,min. 12x44mm, min  5x25 listovv bal. rôzne 
farby  bal 13       

102 Zmizík s prepisovačom ks 70       

103 Značkovač na CD 1MM ,permanent, rôzne farby ks 10       

104 Značkovač sada 4 ks rôz. farieb, permanent, okrúhly hrot, 1-3mm, ks 10       

105 Značkovač sada 4KS+stierka na tabule, stierateľný, okrúhly hrot sad 25       

106 Značkovač, 1-5mm , permanent, zrezaný hrot, rôzne farby ks 24       

107 Značkovač sada 4 ks rôzných farieb, hrot okrúhly, 2,5mm, permanent sad 17       

108 Zošit 440, listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 434       

109 Zošit 444,  listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 260       

110 Zošit 460,  listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 50       

111 Zošit  511,  listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 187       

112 Zošit 512,  listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného  ks 99       

113 Zošit 513,  listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 338       

114 Zošit 523,  listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného  ks 239       

115 Zošit 524,  listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 209       

116 
Zošit na slovíčka 534,  listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, 
bezdrevného ks 31       

117 Zošit 544,  listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 571       

118 Zošit 560,  listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 317       

119 Zošit 564,  listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 715       

120 Zošit 644,  listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 10       

121 Zošit notový A5 , listy z papiera nerecklovaného, bieleho bezdrevného ks 32       

122 
Zošívačka na min. 50 listov, hlbka zošívania 85mm, zásobník na 100 
sponiek, materiál :kov, sponky 24/4,24/6,24/8 ks 20       

123 
Zvýrazňovač sada 6 ks rôz. farieb. celofluorescenčný zvýrazňovač s 
reflexným atramentom. Šírka stopy min.1 - 4 mm sad 10       

124 
Zvýrazňovač sada 4 ks rôz. farieb. celofluorescenčný zvýrazňovač s 
reflexným atramentom. Šírka stopy max.1 - 4 mm sad 37       
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125 Tlačivá, stravenka,40x120, 1000 ks očíslovaných  dvojdielných lístkov v bal. bal 50       
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Príloha č. 2  k  rámcovej dohode  č.  ZŠ 31/2019 -  cenová ponuka dodávateľa dodaná na základe Výzvy  č. ZSKRYM-

MI-00080-003/2019 

 

P.č 

. 

Opis predmetu obstarania mer. 

jedn 

pož. 

množstvo 

jedn. 

cena 

bez 

DPH 

jedn. 

cena s 

DPH 

SPOLU 

bez DPH 

1 Blok odkaz. samolepiaci , min 75X75mm,  min.4-FARBY, min 

400 listov v bal. 

bal 19 0,71 0,85 13,49 

2 BLOK poznámkový college, A4, min  80 listov,linkovaný ,špirála 

z boku, perforácie na vytrhávanie listov 

ks 20 0,94 1,13 18,80 

3 Ceruzka s gumou ohybná ks 470 0,12 0,14 56,40 

4 Dierovač na min. 65 listov. Pevný dierkovač na veľké 

zložky.kovová základňa a páka,plastový formátový 

príložník.zaistenie polohy páky, 

ks 5 7,36 8,83 36,80 

5 Dosky spisové A4, klasické so šnúrkami ks 300 0,30 0,36 90,00 

6 Dvojhárok čistý, 250 ks v bal bal 11 3,91 4,69 43,01 

7 Dvojhárok linkovaný,250 ks v bal. bal 6 3,91 4,69 23,46 

8 Etikety print 105X74/,100ks v bal. bal 4 3,39 4,07 13,56 

9 Etikety print  70X42,3/100ks  v bal. bal 4 3,39 4,07 13,56 

10 Euroobal A4 100 mic/50ks v bal.,lesklý, extra široký,  min. 

240X305 

ba! 39 1,44 1,73 56,16 

11 Euroobal A4 50mic/100ks v bal. ,čiry bal 60 1,73 2,08 103,80 

12 Farba pečiakt ová, 50g, rep. 50 ml, červená ks 3 0,86 1,03 2,58 

13 Farba pečiatkov,á50q, resp. 50 ml. , modrá ks 4 0,86 1,03 3,44 

14 Farby akrylové, sada min. 10X40ml sad 15 12,58 15,10 188,70 

15 Farby vodové brilantné 12 farieb,anilinové v PVC obale ks 121 2,02 2,42 244,42 

16 Farby temperové, sada  min. 10x10ml sad 58 1,24 1,49 71,92 

17 Folia laminovacia A4, 216X303/100mic, 100 ks v bal bal 14 4,26 5,11 59,64 

18 Folia prestiqo, A4, 150mic, priehľadná, 100 ks v bal bal 4 2,88 3,46 11,52 

19 Chromolux modrý príp. iné farbv, A4, 100 ks v bal bal 3 8,79 10,55 26,37 

20 Klasická mäkká guma na mazanie čiar bežných grafitových 

ceruziekv rozmedzi tvdrosli 3B-3H, 300/80 

ks 270 0,06 0,07 16,20 

21 Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4. Farba: Rôzne. 

Kapacita viazania: 41 -  55 listov. 

ks 80 0,02 0,02 1,60 

22 Plastovéhrebene s 21 krúžkami , formát A4. Farba: Rôzne. 

Kapacita viazania: 81 - 100 listov. 

ks 80 0,05 0,06 4,00 

23 Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4. Farba: Rôzne. 

Kapacita viazania: 211 -  245 listov. 

ks 80 0,19 0,23 15,20 

24 Kocka poznámkov,á95X95X50 ,lepená po strane bal 42 0,60 0,72 25,20 

25 Krieda na chodnik min. 20ks v bal.  v PVC vedre bal 30 1,21 1,45 36,30 

26 Krieda qioconda, hard 36ks rôznych farieb, min. 7X7mm bal 10 8,76 10,51 87,60 

27 Krieda qioconda hard, 48ks rôznych farieb, min. 7X7mm bal 15 11,60 13,92 174,00 

28 Školské kružidlo s 2 mm grafitovou tuhou, kovovými ramenami a 

erqonomickou hlavou 

ks 110 0,29 0,35 31,90 

29 Disperzné biele lepidlo min.120ml  Lepi kvalitne a rýchlo papier, 

kartón, 

fotografie, drevo, kožu, textil. Vhodné pre školákov. Bez 

rozpúšťadiel, riediteľné vodou. 

ks 150 0,52 0,62 78,00 

30 Lepidlo disperzné, biele, bez rozúšľadiel , vodou riediteľné,  30G 

s aplikátorom /ekv. herkules/ 

ks 50 0,71 0,85 35,50 
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31 Lepidlo ekologické tyčinkové, min10g, nezasychajúce, 

vzduchotesný vrchnák, pevne lepiace výkres, karton /ekvivalent 

PRITT/ 

ks 250 0,10 0,12 25,00 

32 Popisovač liner s šírkou stopy max. 0,3mm ,permanent, rôzne 

farby 

ks 80 0,20 0,24 16,00 

33 Popisovač liner na CD/DVD, šírka stopy 0,4-0,6MM , permanent, 

rôzne farby 

ks 20 0,15 0,18 3,00 

34 Mapa odkladacia- 3-klopa, A4, karton 200G, rôzne farby ks 270 0,07 0,08 18,90 

35 Mapa odkladacia, PP,  A4,  3-klopá 450mic s gumičkou ks 120 0,43 0,52 51,60 

36 Nožnice detské gum., úchytkami, dÍžka min.14 cm ks 180 0,37 0,44 66,60 

37 Obálky C6/1000ks v bal ., stripové s kryciou páskou, biele bal 2,5 5,85 7,02 14,63 

38 Obálky B4/1000ks v bal.,  stripové s kryciou páskou, biele, 

nerecyklované 

bal 1 34,67 41,60 34,67 

39 Obálky C5/1000ks v bal.,.stripové s kryciou páskou, biele bal 1 11,77 14,12 11,77 

40 Obálky DL-1/1000ks v bal. ,s okienkom, samolepiace bal 1 9,15 10,98 9,15 

41 Papier foto, A4, 160G, obojstrannne lesklý, min100ks v bal. bal 5 10,27 12,32 51,35 

42 Papier kancelársky, A4/80G/500KS v bal.,ECF, belosť CIE 146, 

UV103, opacita 90% 

bal 650 2,29 2,75 1488,50 

43 Papier kancelársky, farebný, A4/80G/250ks, 5X50ks, pastelové 

farby 

bal 10 4,11 4,93 41,10 

44 Papier kancelársky, farebný, A4/80g/250ks ,5X50ks, extra silné 

farby 

bal 10 2,45 2,94 24,50 

45 Jednofarebný krepový papier na kreatívne použitie 200x50cm, 

rôzne farby 

ks 70 0,22 0,26 15,40 

46 Papier školský farebný,A4,20-listový, 80G bal 125 0,35 0,42 43,75 

47 Páska lepiaca, 18x30M, priehľadná ks 50 0,08 0,10 4,00 

48 Páska lepiaca, 24X30M , priehľadná ks 40 0,11 0,13 4,40 

49 Páska lepiaca, 38x66m , priehľadná ks 20 0,28 0,34 5,60 

50 Pastelky 12 ks.mäkkéa odolné tuhy, žiarivé faby,ľahko sa ostria, 

neštiepia sa,troiuho lnikový tvar pre ľahšie uchopenie 

bal 60 0,38 0,46 22,80 

51 Pastelky s mechanickým vysúvaním. Súprava obsahuje strúhadlo. 

12 farebná sada v obale z pevného PVC.                               .. 
-b--

al 

bal 

30 3,53 4,24 105,90 

52 Pastelky 24 ks.mäkké a odolné tuhy,žiarivé farby.ľahko sa ostria, 

neštiepia sa,troiuholnikový tvar pre ľahšie uchopenie 

90 0,76 0,91 68,40 

53 Pastelky obalené lakom, 24 farieb ,dlžka pastelky min  153 mm, 

priemer 7,6mm. 

bal 40 5,30 6,36 212,00 

54 Pastelky voskové, priemer min 7,8 mm, dlžka min 80 mm, v 

balení min.12 farieb 

bal 71 0,17 0,20 12,07 

55 Pero gumovateľné ,PILOT 0,5MM, ostrý hrot, rôzne farby ks 20 1,66 1,99 33,20 

56 Pero guličkové, hrubka max O, 7mm, vymeniteľná tuha ks 280 0,07 0,08 19,60 

57 Pero gelové, hrubka max. 0,7.mm, farba náplne rôzna ks 40 0,26 0,31 10,40 

58 Pero keramické ks 50 0,53 0,64 26,50 

59 Pero guličkové, hrubka max. 0.3 mm, naplň modrá, vymeniteľná 

tuha 

ks 80 0,13 0,16 10,40 

60 Plastelína min 10 farebná, min 200 g bal 30 0,35 0,42 10,50 

61 Popisovač lakový pre kov,sklo,porcelán, 

keramiku,plasty,gumu.kožu.papier. 

Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri. Odolný voči vode.Má 

ventilový systém, ktorý zabraňuje vytekaniu.Hrúbka čiary 1- 

3mm. Rôzne farby 

ks 30 1,13 1,36 33,90 

62 Poradač, šanón kartónový s laminovaným povrchom 2-krúžkový 

,širka chrbta min 35mm, A4, rôzne farby 

ks 20 0,85 1,02 17,00 

63 Poradač, šanón priehľadný, polypropylenovýmateriál, 4-krúžkový 

,šírka chrbta min 25mm,A4, rôzne farby 

ks 30 1,32 1,58 39,60 

64 Poradač, šanón kartónový s laminovaným povrchom 4-krúžkový 

,širka chrbta min 40mm,A4, rôzne farby 

ks 30 0,98 1,18 29,40 
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65 Poradač, šanón kartónový s laminovaným povrchom, pákový 

,šírka chrbta min 75 mm,A4, rôzne farby 

ks 120 0,92 1,10 110,40 

66 Poradač, šanón pákový, kartónový, mramor, širka chrbta min 80 

mm.  A4, 

ks 100 0,70 0,84 70,00 

67 Rýchloviazač závesný RZC,kartón 200G, A4, rôzne farby ks 100 0,09 0,11 9,00 

68 Rýchloviazač PP resp.  PVC A4,1O ks v bal.  predná strana 

priehľadná min110 mikron , zadná farebná min.180mikron (rôzne 

farby) 

bal 45 0,69 0,83 31,05 

69 Rýchloviazač s eurodierovaním PVC, A4, 10 ks v bal. predná 

strana priehľadná min 150 mic, zadná farebná min. 160 mikron., 

rôzne farby 

bal 10 0,81 0,97 8,10 

70 Sada 4 ks guličkových pier s modrou, červenou, zelenou, čiernou 

náplňou 

sad 115 0,27 0,32 31,05 

71 Sada hliníkové guľôčkové pero a mikroceruzka v kovovom boxe sad 10 2,43 2,92 24,30 

72 Sada kovové guľôčkové pero a mikroceruzka v darčekovom 

prevedení z PVC 

sad 40 1,38 1,66 55,20 

73 Súprava 4 ks pravítok.Osahuje pravítko min.30 cm, uhlomer, 

trojuholnik s ryskou mín.16 cm, a troiuholník 60 stupňov. 

sad 180 0,47 0,56 84,60 

74 Skicár školský , A4/20listov, biely,  180g ks 73 0,60 0,72 43,80 

75 Špagát ľanový,  min. 500G ks 5 1,02 1,22 5,10 

76 Spinky do zošívačky 24/6, 2000ks v bal bal 25 0,17 0,20 4,25 

77 Spony dopisné,  28MM,farebné , 100 ks v bal bal 40 0,37 0,44 14,80 

78 Spony dopisné, 32-33MM,farebné, 100 ks v bal. bal 30 0,37 0,44 11,10 

79 Strúhadlo so  zásobníkom, dvoidierové ks 141 0,44 0,53 62,04 

80 Plastový pohárik na vodové farby s držiakom na štetec ks 50 0,43 0,52 21,50 

81 Špendlíky, 28MM, 50g, bal 15 0,21 0,25 3,15 

82 Špagát  POP, min .500g ks 10 2,14 2,57 21,40 

83 štetec okrúhly č.6, štetinka z prírodneho vlasu, drevená rukoväť ks 138 0,12 0,14 16,56 

84 štetec plochý č.10, štetinka z prírodneho vlasu, drevená rukoväť ks 25 0,13 0,16 3,25 

85 štetec plochý é.12,štetinka z prírodneho vlasu, drevená rukoväť ks 135 0,15 0,18 20,25 

86 štetec plochý é.14,štetinkaz prírodneho vlasu, drevená rukoväť ks 153 0,19 0,23 29,07 

87 Taška PVC min 400x450, min 40mic, zosilené PVC rúčky ks 210 0,05 0,06 10,50 

88 Tlačivá, dovolenkový Iistok, A6 ,10Olistov v bal. bal 17 0,44 0,53 7,48 

89 Tlačivá, kniha príchodov a odchodov, min. 50 listová, A4 bal 3 0,91 1,09 2,73 

90 Tlačivá, potvrdenka s juxtov, samoprepisovacia, A6, min.25x3 

listov v bal., číslovaná 

bal 800 0,57 0,68 456,00 

91 Tlačivá, priepustka, A7, 100 listov v bal bal 33 0,29 0,35 9,57 

92 Tuš technický, 20g , rôzne farby (čierna, modra, magenta) ks 50 0,46 0,55 23,00 

93 USB kľúč min. 16 GB, nie vvsúvateťný ks 35 3,98 4,78 139,30 

94 Vrecko na prezúvky a tel. výchovu.min. 40x30 cm, s pollačou, 

zaväzovanie stiahnutím šnúrky hore, má mať aj šnúrky na nosenie 

na chrbát ako vak. 

ks 100 0,91 1,09 91,00 

95 Výkres školský farebný , A1, min 180G/5KS v bal., mix farieb bal 40 2,61 3,13 104,40 

96 Výkres školský farebný, A3, 180G/5KS  v bal., mix. Farieb bal 100 0,65 0,78 65,00 

97 Výkres školský, biely, A3, min. 180 gr.,  1ks ks 1900 0,03 0,04 57,00 

98 Výkres školský, biely, A2, min. 180g., 1 ks ks 2100 0,08 0,10 168,00 

99 Výkres školský biely,  A4, 190 gr., 1ks ks 3700 0,01 0,01 37,00 

100 Záložka, papierová, samolepiaca, miin.20X50mm, min  4x50 

listov v bal., rôzne farby 

bal 30 0,24 0,29 7,20 

101 Záložka plastová, samolepiaca,min. 12x44mm, min  5x25 listovv 

bal. rôzne farby 

bal 13 0,40 0,48 5,20 

102 Zmizík s prepisovačom ks 70 0,20 0,24 14,00 
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103 Značkovač na CD 1MM ,permanent, rôzne farby ks 10 0,14 0,17 1,40 

104 Značkovač sada 4 ks rôz. farieb, permanent, okrúhly hrot, 1-3mm, ks 10 0,67 0,80 6,70 

105 Značkovač sada 4KS+stierka na tabule, stierateľný, okrúhly hrot sad 25 1,61 1,93 40,25 

106 Značkovač, 1-5mm, permanent, zrezaný hrot, rôzne farby ks 24 0,14 0,17 3,36 

107 Značkovač sada 4 ks rôzných farieb, hrot okrúhly, 2,5mm, 

permanent 

sad 17 0,48 0,58 8,16 

108 Zošit 440, listy z papiera nerecvklovaného, bieleho, bezdrevného ks 434 0,26 0,31 112,84 

109 Zošil 444, listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 260 0,26 0,31 67,60 

110 Zošit 460, listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 50 0,38 0,46 19,00 

111 Zošit  511,listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 187 0,08 0,10 14,96 

112 Zošit 512, listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 99 0,08 0,10 7,92 

113 Zošit 513, listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 338 0,08 0,10 27,04 

114 Zošit 523, listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 239 0,11 0,13 26,29 

115 Zošit 524, listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 209 0,11 0,13 22,99 

116 Zošit na slovíčka 534,  listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, 

bezdrevného 

ks 31 0,19 0,23 5,89 

117 Zošit 544,  listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 571 0,17 0,20 97,07 

118 Zošit 560,  listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 317 0,18 0,22 57,06 

119 Zošit 564,  listy z papiera nerecyklovanéh,obieleho, bezdrevného ks 715 0,24 0,29 171,60 

120 Zošit 644,  listy z papiera nerecyklovaného, bieleho, bezdrevného ks 10 0,11 0,13 1,10 

121 Zošit notový A5 , listy z papiera nerecklovaného, bieleho 

bezdrevného 

ks 32 0,15 0,18 4,80 

122 Zošívačka na min. 50 listov, hlbka zošívania 85mm, zásobník na 

100 sponiek, materiál :kov, sponky 24/4,24/6,24/8 

ks 20 1,84 2,21 36,80 

123 Zvýrazňovač sada 6 ks rôz. farieb. celofluorescenčný zvýrazňovač 

s reflexným atramentom. Šírka stopy min.1 - 4 mm 

sad 10 1,14 1,37 11,40 

124 Zvýrazňovač sada 4 ks rôz. farieb. celofluorescenčný zvýrazňovač 

s reflexným atramentom. Šírka stopy max.1 - 4 mm 

sad 37 0,69 0,83 25,53 

125 Tlačivá, stravenka,40x120, 1000 ks očíslovaných  dvojdielných 

lístkov v bal. 

bal 50 2,37 2,84 118,50 

 SPOLU bez DPH         6930,33 

 DPH         1386,065 

 SPOLU s DPH         8316,39 

 

 

 

 

 


