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KÚPNA  ZMLUVA   
uzatvorená  podľa § 409  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka 

 
   
                                 

I. ZMLUVNÉ STRANY: 
1.1.Kupujúci                    : Mesto Prievidza 
                                           Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 
                                           tel. č. 046/517 96 01 
                                           fax:   046/ 542 34 74 
 
    Zastúpenie                    : JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta  
    Bankové spojenie         : VÚB, pobočka Prievidza, č. ú.16626-382/0200 
                                            IČO: 318 442  
                                            DRČ: 2021162814 
 
 
1.2. Predávajúci                :  
 
 
 
      Zastúpenie                  :                    
      Bankové spojenie       :        
      IČO                            :                               
      IČ DPH                      :                           
      Zapísaný                     :      
 
  

 
 

II. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  
 
2.1. Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 102 formou  

zadávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle Zák. č. 25/2006 Z.z v platnom znení  
a Internej smernice č. 63 schválenej MsZ uznesením č. 190/11 zo dňa  28.6.2011. 

 
 

 

III.  PREDMET ZMLUVY: 
3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa výzvy na predkladanie ponúk  

a predloženej ponuky v rozsahu uvedenom v tabuľke:  
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JEDNOTKOVA  

CENA 
za mernú jednotku 

CELKOVÁ CENA 

Por 
č. 

Názov 
kancelárskych potrieb 

pre Msú  

Merná 
jednotka 
ks, balík, 
krabička, 

objem 

Požadovan
ý počet ks  

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

1. Obálka C6 obyčajné ks 2 500     
2. Obálka DL (bez okienka) ks 2 000     
3 Obálka C5 ks 2 000     
4 Obálka C4 (A4) obyčajná ks 500     
5 Obálka  C4 (A4) vrecko ks 100     
6 Obálka B6 „Doporučene“  ks 2000     
7 Obálka B6 „Do vlastných rúk bez 

opakovaného doručenia“ 
ks 9000     

8 Obal priehľadný polypropylénový 
formát  A4 „L“ s otváraním po dlhšej 
strane 

ks 250     

9 Euroobal A4 matný tenký rastrový ks 700     
10 Listové spony 33 mm krabička 100     
11 Listové spony 50 mm krabička 30     
12 Listové spony 77 mm krabička 10     
13 Náboje do zošívačky 24 krabička 30     
14 Náboje do zošívačky 23/13 krabička 5     
15 Zvýrazňovač fluorescenčný 

štandardný –zrezaný hrot so šírkou 
5,5 mm 

ks 50     

16 Centropen 2811 ks 50     
17 Klasická ceruzka bez gumy HB ks 30     
18 Guľôčkové pero Pentel BK 437 

modré 
ks 30     

19 Lepiaca tyčinka pritt stick 36 g ks 100     
20 Transparentná kancelárska lepiaca 

páska šírka (mm)x návin (m) 19x33  
ks 15     

21 Spínací strojček Laco H400 ks 3     
22 Papierový zakladač so 

štruktúrovaným mramorovým vzorom 
formátu A4 s pákovou mechanikou 
a chrbtovým krúžkom, šírka 8 cm 

ks 250     

23 Nesamolepiace poznámkové kocky 
v lepenej forme 8,5x8,5x5,0 mm 

ks 20     

24 Lepky na zmluvy na prelepenie 
trikolóry - rozmer 38,1 x 21,2 mm 

krabica 2     

25 Špagát trikolóra trojfarebný špagát na 
pečatenie dokumentov 40 g/63 m 

ks 50     

26 Pravítko štandardné plastové 30 cm ks 10     
27 Spisové dosky so šnúrkami 

jednostranne potiahnuté mramorovým 
papierom 

ks 150     

28 Rýchloviazač polypropylénový 
s priehľadnou prednou a farebnou 
zadnou stranou s bielym zasúvacím 
popisným pásikom, formát A4 

ks 100     

29 Plánovací kalendár pracovný stolový 
maxi rok 2012 

ks 140     
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30 spisový obal papierový (dvojhárok vo 
vnútri riadkový – 80 g) 

ks 1000     

31 Baliaca lepiaca páska transparentná 
šírka (mm)x návin (m)  50x66 

Ks 5     

32 Korková nástenka v drevenom ráme 
(rozmer v cm)  90x60  

ks 1     

        
 TLA ČIVÁ       

1 Poštová poukážka U 2 -dielna ks 200     
2 Dovolenka v bloku 100 ks, formát 

A6, papier BO 
blok 10     

3 Priepustka z budovy v bloku 100 ks, 
formát A7, papier BO 

blok 5     

4 Výdajka – prevodka v bloku 100 ks, 
formát A5, papier BO 

blok 5     

5 Avízo o platbe, formát A6, papier BO ks 50     
6 Predvolanie na Mestský úrad, formát 

A6, papier BO 
ks 200     

 
JEDNOTKOVA 

CENA 
CELKOVÁ CENA 

Por
č. 

Názov 
kancelárskych potrieb 

pre MsP  

Merná 
jednotka 
ks, balík, 
krabička, 

objem 

Požadovan
ý počet ks  

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

1 obálka C6 80g obyčajné  ks  500     
2 Obálka C5 obyčajná ks 500     
3 obálka DL podlhovastá bez okienka ks 500     
4 obálka C4 (A4) obyčajná ks 500     
5 obálka C6 s doručenkou  ks 2000     
6 euroobaly A4 matný tenký rastrový 

40 mikr. 
ks 1000     

7 Fólia laminovacia  (83x113mm 125 
microns), na zalievanie 

1 
bal./100 

ks 

2 balíky     

8 Fólia laminovacia A4 (100 mikcrons), 
na zalievanie 

1 
bal./100 

ks 

 2 balíky     

9 Samolepiace odkazovacie bloky ks 5      
10 Doska klip A4 PVC s výsekom 

zložená 
ks 3     

11 Doska klip A5 PVC s výsekom 
zložená 

ks 5     

12 Listové spony 453/33 mm  146HVA 
0146 

krabička 10     

13 Listové spony 472/50 mm  147 HBA 
0147 

krabička 10     

14 náboje do zošívačky Rapid 24/6 balík/ 
5000 ks 

10     

15 zvýrazňovač fluorescenčný 
štandardný (zrezaný hrot so šírkou 5,5 
mm), modré, ružové, žlté, zelené po 
10 kusov 

ks 40     

16 ceruzka obyčajné HB ks 20     
17 pero obyčajné guličkové modré ks 50     
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18 Náplň do pera modrá/107mm ks 10     
19 Tuha pentel 0,5 mm HB balík 3     
20 Korekčný lak Pelikán Agua (bielitko) 

20 ml 
ks 5     

21 Korekčná páska Roller Pritt ks 5     
22 Náhradná náplň do korektora ks 5     
23 lepidlo pritt stick 36 g ks 30     
24 Zakladač pákový papierový A4 šírka 

chrbta 8cm 
ks 20     

25 Zakladač pákový farebný A4 šírka 
chrbta 8cm, 

ks 10     

26 Zakladač pákový farebný A4 hrubý 
šírka chrbta 8 cm, 

Ks 30     

27 Blok A7 50l linajkové ks 100     
28 Zošity A4 – linajkové  ks 10     
29 Zošity A5 - linajkové ks 10     
30 Nožnice kancelárske, dĺžka čepele 

115mm 
1 ks 2     

31 Pravítko rovné, d. 30cm 1 ks 2     
32 Guma biela (23x34x7mm) ks 5     
33 Špagát polypropylénový, 250g/200m Ks 2     
34 CD-R, 700 MB jednorázové 1bal./50 

ks 
1     

35 DVD-R 4,7 GB  jednorázové 1bal./50 
ks 

1     

36 Kancelársky papier A4, 80g, štandard 1 bal/500 
ks 

50     

        
 TLA ČIVÁ       

1 Dovolenkové lístky blok 10     
2 priepustka blok 10     
3 výdajka - prevodka A5 blok 5     
4 Záznam o prevádzke motorových 

vozidiel 
ks 10     

5 Registratúrny denník ks 3     
 
 
 
 
 

CELKOVÁ CENA 

 
KANCELÁRSKE POTREBY S 

MIESTOM UR ČENIA bez DPH DPH s DPH 

1 Kancelárske potreby pre Ms úrad 
   

2 Kancelárske potreby pre Ms Polícia 
 

  

 
CENA CELKOM  
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3.2. Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov, ktoré sa k tovaru vzťahujú a      

povinnosťou predávajúceho je ďalej umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva 
k tovaru v súlade s touto zmluvou. V cene dodávky je i doprava tovaru na  určené miesta 
budova Mestského úradu Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza a Mestskej 
Polície Nováckeho 14, 971 01 Prievidza, dodania, ktorú zabezpečuje predávajúci. Adresy  
miesta na dodanie tovaru a presný počet jednotlivých druhov tovarov sú uvedené v zmluve. 

 
3.3. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl.5.1 tejto zmluvy. 
 
3.4.Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny čl. 5.1 tejto   

zmluvy. 
    
 

IV.  TERMÍNY PLNENIA: 
             

4.1.Termín dodania tovaru :  ............................dní, najneskôr do 30.9.2011  
  

V.  CENA: 
 

5.1.Cena diela je dohodnutá za kompletnú dodávku  tovaru  vrátane dopravy  
 
            Cena bez DPH ................................ € 
            DPH                 ................................ € 
 
            Cena s DPH     ................................ €       
 

            slovom :  

5.2.Rozpis cien s cenami za mernú jednotku tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. 

VI.   PLATOBNÉ PODMIENKY: 
 
6.1.Cenu za dodanie tovaru uhradí kupujúci formou faktúry vystavovanej po dodaní tovaru.  

 
6.2.Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje: 

      - obchodné meno predávajúceho a kupujúceho, adresy sídiel 
      - číslo zmluvy 
      - číslo faktúry 
      - deň odoslania a splatnosti faktúry 
      - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť 
      - označenie diela 
      - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu      
      - pečiatka a podpis oprávnenej osoby predávajúceho 
      - dodací list 
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6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, kupujúci je 
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. Splatnosť opravenej faktúry plynie 
podľa bodu 6.4 od jej doručenia kupujúcemu. 

 
6.4.Lehota splatnosti faktúr je 28 dní od doručenia kupujúcemu. 

VII.  ZÁRUČNÁ DOBA – ZODP. ZA VADY: 
 

7.1.  Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude dodaný podľa  podmienok tejto 
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  

 
7.2.  Vadou tovaru sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených 

výrobcom, touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami 
a požiadavkami kupujúceho.     

 
7.3.   Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe  2 roky, ktorá  začína plynúť odo dňa 

odovzdania a prevzatia tovaru. 
 
7.4.  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad nedostatkov tovaru, že počas záručnej doby má 

kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť vady bezplatne odstrániť.  Predávajúci 
je povinný kupujúcemu uhradiť všetky prípadné škody zavinené vadou tovaru.      

 
7.5.  Predávajúci je povinný reagovať na reklamáciu do 2 pracovných dní po jej obdŕžaní 

a dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.  
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom 
čase. 

   

VIII.  ZMLUVNÉ POKUTY 
 
8.1. Predávajúci sa zaviazal kupujúcemu dodať tovar v termínoch dohodnutých v čl. IV.. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania dodania tovaru zaplatí kupujúcemu  
zmluvnú pokutu vo výške 33,19EUR za každý deň omeškania a kupujúci je oprávnený 
jednostranne odstúpiť od zmluvy. 

      
8.2. Predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16,60EUR za každý deň 

omeškania s odstránením vád a nedorobkov, zistených počas záručnej doby pokiaľ  nebudú 
odstránené v dohodnutom termíne. 

 
8.3. Zaplatením zmluvných pokút sa predávajúci nezbavuje povinnosti vady odstrániť a ani 

zodpovednosti za spôsobenú škodu.  
       
8.4. V prípade omeškania kupujúceho so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa 

tejto zmluvy, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úrok za omeškanie vo výške 
0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
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IX. DORUČOVANIE 
 

9.1.Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou, budú vyhotovené        
písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak v tejto         
zmluve nie je uvedené inak.  

 
9.2.Výpoveď doručujú zmluvné strany formou doporučenej  zásielky. 
 
9.3.Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej 

poštou zmluvnou stranou na adresu sídla/miesta podnikania druhej zmluvnej strany alebo 
na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo na adresu, ktorú zmluvná strana oznámila 
druhej zmluvnej strane. Za deň doručenia sa považuje 15-ty deň po odoslaní písomnosti 
zmluvnou stranou. 

 
9.4.V prípade doručovania písomnosti elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná strana        

bezodkladne potvrdí prijatie tejto písomnosti preukaznou formou (faxom, elektronicky). 

X.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE: 
 

9.5.Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi  sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými vo vyhlásení súťaže . 

9.6. Všetky zmeny tejto zmluvy budú vypracované v písomnej forme, dohodnuté              
a odsúhlasené oboma stranami. 

9.7.  Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na 
právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán 
na iné organizácie. 

9.8. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

9.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma  zmluvnými stranami a účinnosť 
v deň nasledujúci po jej zverejnení. 

9.10. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží kupujúci a  2 
predávajúci. 

9.11.  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, 
bez skutkového a právneho omylu, bez nátlaku, v úplnom súlade s prejavmi zmluvných 
strán, zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok a po prečítaní na znak 
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 
      V Prievidzi  .............................                     V .......................................................        
 
      Za kupujúceho   :                                               Za predávajúceho:                                                       
 
 
 
 
 
 
     ................................................                                ................................................. 
     JUDr. Katarína Macháčkova                                   
             primátorka mesta                                                     
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