
« y m 4 J Z M L U V A 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

ČI. I 
Zmluvné strany 

Kupujúci: Mesto Prievidza 
Podateľňa: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
Zastúpenie: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
IČO: 318 442 
DIČ: 2021162814 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Prievidza 

Číslo účtu: 16626-382/0200 
Kontaktné osoby pre predmet zákazky: Eva Stanová 

Bc. Ján Sivák 
Soňa Demetrovičová 

Predávajúci: Tibor Varga - TSV PAPIER 
Sídlo: Adyho 14 

984 01 Lučenec 
Zastúpenie: Tibor Varga 
IČO: 32627211 
IČDPH: SK1020577811 
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Lučenec 

Číslo účtu: 4001912755/7500 
Kontaktná osoba pre predmet zákazky: Ing. František Raučina 
Zapísaný: v Živnostenskom registri Obvodného úradu Lučenec č. 606-

6092 

ČI. II 
Forma verejného obstarávania 

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania formou zadávania zákazky 
s nízkou hodnotou v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov. 

ČI. III 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar -
„Kancelárske potreby na 4. štvrťrok 2012" - rozdelený na tri časti podľa miest plnenia, 
v množstve a v druhu špecifikovanom v tomto článku, v termíne a na miesta podľa ČI. IV 
a záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho dodaný tovar v súlade so zmluvou a zaplatiť 
mu kúpnu cenu podľa ČI. V bod 5.1 tejto kúpnej zmluvy. 

3.2 Určenie druhu a množstva tovaru: 
Popis tovaru a množstvá pripadajúce na jednotlivé miesta plnenia sú obsahom Prílohy č. 1, ktorá 
je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy. 

3.3 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru po tom, čo mu bol dodaný tovar odovzdaný a bola 
zaplatená jeho kúpna cena. 

3.4 Súčasťou dodávky tovaru je aj odovzdanie dokladov, ktoré sa na tovar vzťahujú. Predávajúci 
má povinnosť umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade s touto 
zmluvou. 
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ČI. IV 
Termín a miesto plnenia 

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v ČI. III tejto zmluvy jednorazovo 
najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

4.2 Miesta plnenia: 

1. časť: Mestský úrad, Referát hospodárskej správy, Námestie slobody 14, Prievidza, 
kontakt: Eva Stanová, tel: 046 / 5179508 - fyzické doručenie 

2. časť: Mestská polícia, Nováckeho 14, Prievidza, kontakt: Bc. Ján Sivák, tel: 046 / 5111524 
- fyzické doručenie 

3. časť: Mestský úrad, Odd. výstavby a životného prostredia (ŠFRB), Hviezdoslavova 3, 
Prievidza, 6. poschodie, kontakt: Soňa Demetrovičová, tel: 046 / 5179602 - fyzické doručenie 

ČI. V 
Kúpna cena 

5.1 Kúpna cena za kompletnú dodávku tovaru bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá podľa 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

Cena = 1 914,15 € bez DPH 
D P H 2 0 % = 382,83 € 
Cena spolu = 2 296,98 € s DPH 

Slovom: Dvetisícdvestodeväťdesiatšesť, 98/100 eur 

Rozpis ceny po položkách je súčasťou Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
kúpnej zmluvy. 

5.2 V dohodnutej cene je zahrnutá aj doprava tovaru a jeho vyloženie na určené miesta plnenia 
podľa ČI. IV bod 4.2, ktorú zabezpečuje predávajúci. 

5.3 Okrem dojednanej kúpnej ceny s DPH nie je predávajúci oprávnený fakturovať kupujúcemu 
žiadne ďalšie náklady alebo platby. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu 
riadnym a včasným splnením jeho záväzku. 

ČI. VI 
Platobné podmienky 

6.1 Kúpnu cenu za dodanie tovaru uhradí kupujúci na základe faktúr vystavených po dodaní tovaru 
bez vád a v súlade s touto zmluvou. 

6.2 Jednotlivé faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, a to nasledovné: 

- 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 predmetu zmluvy 
- fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH a celková fakturovaná suma 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby predávajúceho 
- dodací list podpísaný zodpovedným pracovníkom kupujúceho. 

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 faktúry je 30 dní od doručenia kupujúcemu. 
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prípade omeškania s platením faktúry môže predávajúci vyúčtovať kupujúcemu úroky 
z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

6.6 V prípade omeškania s dodávkou tovaru môže kupujúci vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 33,19 € za každý deň omeškania, a zároveň bude kupujúci oprávnený od 
zmluvy odstúpiť. 

Či. VII 
Záručná doba - zodpovednosť za vady 

7.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude dodaný v množstve, kvalite 
a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva a že počas záručnej doby bude mať také vlastnosti, aby 
bol spôsobilý na použitie na obvyklý účel, na ktorý sa takýto tovar spravidla používa. 

7.2 Vadou tovaru sa rozumie odchýlka v množstve, kvalite a vyhotovení stanovených výrobcom, 
touto zmluvou, technickými normami, predpismi, ako aj v zmluve stanovenými požiadavkami 
kupujúceho. 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe dva roky, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania 
a prevzatia tovaru. 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád tovaru, že počas záručnej doby má kupujúci právo 
požadovať a predávajúci povinnosť vady bezplatne odstrániť. Predávajúci je tiež povinný 
kupujúcemu nahradiť prípadné škody zavinené vadami tovaru. 

7.5 Predávajúci je povinný reagovať na písomnú reklamáciu do 2 pracovných dní po jej doručení 
a dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu na odstránenie reklamovaných vád. 
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v čo najkratšom technicky možnom čase. 

7.6 Pokiaľ vady zistené v záručnej dobe nebudú zo strany predávajúceho odstránené v dohodnutom 
termíne, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16,60 Eur jednotlivo za 
každú vadu a deň omeškania. 

7.7 Zaplatením zmluvnej pokuty sa predávajúci nezbavuje povinnosti vady odstrániť a ani 
zodpovednosti za spôsobenú škodu. 

7.8 V prípade porušenia podmienok dojednaných v tomto článku predávajúcim, bude kupujúci 
oprávnený bez zbytočného odkladu jednostranne odstúpiť od zmluvy a predávajúci nebude mať 
nárok na náhradu škody. Písomné odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom jeho doručenia 
predávajúcemu. 

ČI. VIII 
Doba trvania zmluvy a zrušenie zmluvy 

8.1 Táto zmluva sa uzatvára na určitú dobu, jej platnosť končí splnením záväzkov oboch strán 
vyplývajúcich z jednotlivých jej ustanovení. 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť: 

a) dohodou vzájomne dohodnutým dňom 
b) odstúpením od zmluvy kupujúcim v prípade porušenia podmienok ČI. VII zo strany 

predávajúceho. 

ČI. 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 Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej poštou 
zmluvnou stranou na adresu sídla, resp. miesta podnikania druhej zmluvnej strany alebo na 
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Iresu 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. 

9.3 V prípade doručovania písomnosti elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná strana 
bezodkladne potvrdí prijatie tejto písomnosti preukaznou formou (faxom, elektronicky). 

ČI. X 
Záverečné ustanovenie 

10.1 V prípade, že v tejto zmluve nie je dojednané inak, riadia sa zmluvné strany príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami stanovenými vo výzve na 
predkladanie cenových ponúk. 

10.2 Obsah zmluvy môže byť zmenený len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to písomne 
formou dodatku k nej. 

10.3 Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy, prechádzajú aj na 
právnych nástupcov. Nie je možné ich však prevádzať na iné subjekty bez súhlasu obidvoch 
zmluvných strán. 

10.4 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

10.5 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach splatnosťou originálu, pre kupujúceho tri 
a pre predávajúceho dva exempláre. 

10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne v súlade s prejavmi ich vôle a 
po prečítaní na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

4/11 



a č. 1 ku Kúpnej zmluve - Rozpis tovaru a cien 
sť 1: Mestsky úrad Prievidza, Referát hospodárskej správy 

P.č. Názov tovaru Merná Počet Cena za m.j. 
v € bez 

DPH 

Celková cena Celková cena P.č. Názov tovaru jednotka m.j. 

Cena za m.j. 
v € bez 

DPH v € bez DPH v € s DPH 

1. Plastový odkladač na papiere A4, 
stohovanie dozadu, dymový ks 10 1,2000 12,0000 14,4000 

2. 
Obálka C6 samolepiaca, 
114xl62mm, biela ks 2000 0,0058 11,6000 13,9200 

3. Obálka B6 doporučene, 
125xl76mm, biela ks 1000 0,0258 25,8000 30,9600 

4. Obálka B6 DVR, biela ks 14000 0,0258 361,2000 433,4400 
5. Euroobal matný A4 ks 700 0,0100 7,0000 8,4000 
6. Fólia A4 „L" matná 120 um ks 300 0,0480 14,4000 17,2800 

7. Náboje do zošívačky 24/6, 1000 ks 
v krabičke krab. 100 0,0828 8,2800 9,9360 

8. Zvýrazňovač 6mm, žltý ks 20 0,1320 2,6400 3,1680 
9. Zvýrazňovač 6mm, ružový ks 20 0,1320 2,6400 3,1680 
10. Centropen čierny 2636 F 0,6 ks 10 0,1300 1,3000 1,5600 

11. Centropen 7790 sada 6 kusov 
(každý inej farby) sada 4 0,2544 1,0176 1,2211 

12. Pero obyčajné guličkové červené ks 5 0,0390 0,1950 0,2340 
13. Lepidlo tuhé Pritt stick 36g ks 50 0,1586 7,9300 9,5160 
14. Lepidlo tekuté Pritt Gamafix lOOg ks 50 0,5040 25,2000 30,2400 
15. Lepiaca páska priesvit., 19mmx33m ks 48 0,1104 5,2992 6,3590 
16. Lepiaca páska priesvit.. 48mmx45m ks 10 0,3720 3,7200 4,4640 
17. Spínací strojček Desko 24/6 ks 3 0,6480 1,9440 2,3328 
18. Dierovač Rapid X-Ray ks 2 1,4375 2,8750 3,4500 
19. Blok lepený biely 85x85x40 ks 20 0,3360 6,7200 8,0640 
20. Zakladač pákový A4 8cm, mramor. ks 60 0,6432 38,5920 46,3104 
21. Rýchloviazač papier, závesný, žltý ks 200 0,0790 15,8000 18,9600 
22. Rýchloviazač papier, záves., zelený ks 200 0,0790 15,8000 18,9600 
23. Rýchloviazač priehľadný P V C A4 ks 100 0,0689 6,8900 8,2680 
24. Archívboxy E M B A ks 100 0,3960 39,6000 47,5200 
25. Nožnice Donau klasické 20,5cm ks 5 0,4080 2,0400 2,4480 
26. Spisové spony 33mm krab. 70 0,0990 6,9300 8,3160 
27. Spisové spony 50mm krab. 10 0,2364 2,3640 2,8368 
28. Spisové spony 77mm krab. 5 0,2940 1,4700 1,7640 

29. Zakladač štvorkrúžkový 3,5cm 
chrbát, zelený ks 2 1,0530 2,1060 2,5272 

30. Zakladač štvorkrúžkový 3,5cm 
chrbát, žltý ks 2 1,1875 2,3750 2,8500 

31. 
Zakladač štvorkrúžkový 3,5cm 
chrbát, červený ks 2 1,0530 2,1060 2,5272 

32. Zakladač štvorkrúžkový 3,5cm 
chrbát, modrý ks 2 1,0530 2,1060 2,5272 

33. Zakladač štvorkrúžkový 3,5cm 
chrbát, biely ks 2 1,2216 2,4432 2,9318 

34. Rozšívačka 24/6 klasická ks 5 0,1530 0,7650 0,9180 
35. Korekčný lak U H U Fluid 20ml ks 7 0,2250 1,5750 1,8900 
36. Dosky so šnúrkami ks 150 0,1996 29,9400 35,9280 
37. Zošit s tvrdým obalom A4 linajkový ks 10 0,7080 7,0800 8,4960 
38. Zošit s tvrdým obalom A5 linajkový ks 10 0,3720 3,7200 4,4640 
39. Pravítko plastové transparent., 30cm ks 5 0,1080 0,5400 0,6480 
40. Tlačivo Dovolenka blok 10 0,2633 2,6330 3,1596 
41. Tlačivo Priepustka blok 10 0,1200 1,2000 1,4400 
42. Tlačivo Výdajka - prevodka blok 10 0,4780 4,7800 5,7360 
43. Tlačivo Predvolánky ks 200 0,0180 3,6000 4,3200 

Časť 1: Cena celkom 698,2160 837,8591 
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2: Mestská polícia Prievidza 

P.č. Názov tovaru Merná 
jednotka Počet 

Cena za m.j. 
v € bez 

DPH 

Celková cena 
v € bez DPH 

Celková cena 
v € s DPH 

1. Blok samolepiaci 76x76 žltý ks 5 0,1164 0,5820 0,6984 
2. Strúhatko ceruziek ks 5 0,0300 0,1500 0,1800 
3. Tlačivo Dovolenka blok 6 0,2633 1,5798 1,8958 

4. 
Diár (Cheftimer) kalendár na rok 
2013, jednoročný, denný formát A5, 
so záložkou, farba čierna 

ks 10 1,9200 19,2000 23,0400 

5. 
Minidiár kalendár na rok 2013, 
jednoročný, týždenný, 8xl5,5cm, 
farba čierna 

ks 3 0,6360 1,9080 2,2896 

6. Stolový pracovný kalendár na rok 
2013, 3lxl5,5cm, modrý 

ks 17 0,6240 10,6080 12,7296 

7. 
Nástenný kalendár A3 na rok 2013, 
Slovensko 

ks 8 1,7280 13,8240 16,5888 

Časť 2: Cena celkom 47,8518 57,4222 

Časť 3: Mestsky úrad Prievidza, Oddelenie výstavby a životného prostredia (ŠFRB) 

P.č. Názov tovaru Merná 
jednotka Počet 

Cena za m.j. 
v € bez 

DPH 

Celková cena 
v € bez DPH 

Celková cena 
v € s DPH 

1. 

Roller FriXion 0,7 - s tekutou 
náplňou, prepisovateľný, špeciálny 
atrament, text sa dá vymazať 
a prepísať na tom istom mieste, 
čierna farba, lbal/12ks 

bal 1 19,2840 19,2840 23,1408 

2. 

Roller FriXion 0,7 - s tekutou 
náplňou, prepisovateľný, špeciálny 
atrament, text sa dá vymazať 
a prepísať na tom istom mieste, 
modrá farba, lbal/12ks 

bal 1 19,2840 19,2840 23,1408 

3. 

Roller FriXion 0,7 - s tekutou 
náplňou, prepisovateľný, špeciálny 
atrament, text sa dá vymazať 
a prepísať na tom istom mieste, 
červená farba, lbal/12ks 

bal 1 19,2840 19,2840 23,1408 

4. 

Zakladač PP MASTER-S - formát 
A4, šírka chrbta 7,5cm, kovové 
lišty, vymeniteľný chrbtový štítok, 
pákový mechanizmus, čierna farba 

ks 25 0,7973 19,9325 23,9190 

5. 
Trojklopé mapy priehľadné s 3 
chlopňami, s gumičkou, A4, čierne ks 20 0,4469 8,9380 10,7256 

6. 
Trojklopé mapy priehľadné s 3 
chlopňami, s gumičkou, A4, modré 

ks 20 0,4469 8,9380 10,7256 

7. Trojklopé mapy priehľadné s 3 
chlopňami, s gumičkou, A4, červené ks 20 0,7560 15,1200 18,1440 

8. Trojklopé mapy priehľadné s 3 
chlopňami, s gumičkou, A4, zelené ks 20 0,4469 8,9380 10,7256 

9. 
Obal s farebnou násuvnou lištou, 
priehľadný, PP, A4, čierny, lbal/5ks bal 3 0,9120 2,7360 3,2832 

10. Obal s farebnou násuvnou lištou, 
priehľad., PP, A4, červený, lbal/5ks bal 3 0,9120 2,7360 3,2832 

11. Spisové dosky so šnúrkami, 
kartónové, farba čierna, lbal/25ks bal 1 4,9888 4,9888 5,9866 

12. 

Whiteboard+Flipchart 290 - marker 
s guľatým hrotom na biele tabule 
a Flipcharty, hrúbka čiary: 1-3mm, 
Ibal/lOks (farby v balení - červená, 
čierna, modrá, zelená) 

bal 1 4,9200 4,9200 5,9040 
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/ 1 3 . 
Zvýrazňovač - so zrezaným hrotom 
pre bežný kopírovací, a fax. papier, 
sada- žltá, zelená, oranžová, červená 

sada 10 0,4950 4,9500 5,9400 

14. 

Lepiaca tyčinka 36g - tuhé lepidlo, 
rýchle a čisté lepenie papiera, 
kartónu a fotografií, vysúva sa 
povytáčaním spodnej časti 

ks 12 0,1586 1,9032 2,2838 

15. Guma - elastická guma na ceruzky ks 13 0,0120 0,1560 0,1872 

16. 
Opravný strojček - s vymeniteľnou 
náplňou, korekčný film suchý, šírka 
pásky 5mm, dĺžka pásky 6m 

ks 24 0,3330 7,9920 9,5904 

17. 

Náhradná kazeta - vymeniteľná 
náplň do opravného strojčeka, šírka 
pásky 5mm, korekčný film suchý, 
dĺžka pásky 6m 

ks 24 0,2430 5,8320 6,9984 

18. 
Náhradná kazeta 4,2mm - vymenit. 
náplň do oprav.strojčeka, dĺžka 
pásky 14m 

ks 4 0,5760 2,3040 2,7648 

19. 

Dierovač - kancelársky, kovový 
s plast, doplnkami, s príložníkom na 
rôzne formáty, umelohmotný 
podklad, modrý, kapacita 20 listov 

ks 1 1,4375 1,4375 1,7250 

20. 
Zošívač - pevný, celokov., základňa 
z kovu, rameno kov / plast, modrý, 
na 20 listov, spony 24/6-26/6 

ks 2 0,7200 1,4400 1,7280 

21. 
Zošívač - s dlhým ramenom, hĺbka 
zošívania až 300mm, kapacita 20 
listov, spony 24/6-26/6 

ks 1 2,9040 2,9040 3,4848 

22. 
Spony zošívacie - z pozinkovaného 
drôtu, vyššia odolnosť voči lámaniu, 
balenie lOOOks v krabičke, 24/6 

krab. 10 0,0828 0,8280 0,9936 

23. 
Spony zošívacie - z pozinkovaného 
drôtu, vyššia odolnosť voči lámaniu, 
1 krabička/lOOOks, rozmer 24/8 

krab. 1 0,2316 0,2316 0,2779 

24. Spony - listové, na dokumenty, 
28mm, oblý tvar krab. 10 0,0810 0,8100 0,9720 

25. Rozšívač - kliešťový nástroj na 
vyberanie spôn, farba čierna ks 2 0,1530 0,3060 0,3672 

26. Register papierový farebný - 190g 
kartón. register, 12x24cm, 1 bal/1 OOks bal 1 1,1640 1,1640 1,3968 

27. Pečiatka dátumová - samofarbiaca, 
rozmer 3,8mm ks 1 3,0024 3,0024 3,6029 

28. Poduška do samofarbiacej 
dátumovej pečiatky - čierna ks 1 1,0944 1,0944 1,3133 

29. Stojan na perá - plastový, zložený 
zo 6 valcov, farba zelená ks 1 1,2000 1,2000 1,4400 

30. 
Nástenné hodiny - klasické, na 
batériu A A , plast, rám modrej farby, 
dobre viditeľný ciferník, šírka 5,5cm 

ks 1 5,3880 5,3880 6,4656 

31. 
Samolepiace etikety - na hárkoch 
A4, farba štítkov biela, rozmer 
etikety 68x36mm, 24 etik. na hárku 

hárok 25 0,0388 0,9700 1,1640 

32. Nožnice pogumované - s pogumov. 
rúčkami, rozmer 20cm ks 1 0,4080 0,4080 0,4896 

33. 

Viazací stroj - zariadenie s manuál, 
dierovaním, pevný dizajn 
s možnosťou vertikálneho zloženia, 
hrebene a obálky na zviazanie 10 
dokumentov v cene, max. priemer 
hrebeňa 38, dĺžka väzby 305mm, 
kapacita perforácie 15 listov, 
kapacita väzby 300 listov 

ks 1 66,3240 66,3240 79,5888 
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Kalkulačka Sec 377/10 - stolová, 
10-miestny veľký displej, duálne 
napájanie, kovový panel 

ks 1 3,0246 3,0246 3,6295 

35. 
Spisová taška PP, A4, s bezpečným 
zapínaním - nepriehľad. s rúčkou, s 
12 indexov, priehradkami, čierna 

ks 1 4,3080 4,3080 5,1696 

36. 

Záložky - farebné rozlíšenie do 
časopisov, zmlúv, poradačov, 
archívov, odlepiteľné bez stopy, 
25x43 mm, červené, 1 bal/50 lístkov 

bal 20 0,7080 14,1600 16,9920 

37. 

Záložky - farebné rozlíšenie do 
časopisov, zmlúv, poradačov, 
archívov, odlepiteľné bez stopy, 
25x43 mm, modré, lbal/50 lístkov 

bal 20 0,4740 9,4800 11,3760 

38. 

Záložky - farebné rozlíšenie do 
časopisov, zmlúv, poradačov, 
archívov, odlepiteľné bez stopy, 
25x43 mm, žlté, lbal/50 lístkov 

bal 20 0,4740 9,4800 11,3760 

39. Bločky - samolepiace, 38x5 lmm, 
balenie: 3x100 listov, farba žltá bal 10 0,2424 2,4240 2,9088 

40. 
Stojan na časopisy a dokumenty -
plastový, transparentný, formát A4, 
šírka 7 cm, oranžová farba 

ks 4 1,3950 5,5800 6,6960 

41. Stojan na listy - drôtený, rozmery 
80x170x130 mm, čierny ks 3 1,1196 3,3588 4,0306 

42. 
Doska dvojitá plastová - zatváracie 
dosky s klipom, potiahnuté plastom 
bez bloku, modré, A4, lbal/25ks 

bal 1 0,6240 0,6240 0,7488 

43. Podpisová doska - 20 listová 
podpisová kniha, formát A4, čierna ks 6 3,9480 23,6880 28,4256 

44. 

Rýchloviazače P V C so štítkom -
plastové, A4, hrubé s priehľadnou 
prednou stranou a puzdrom na 
štítok, farba čierna, lbal/25ks 

bal 1 17,9400 17,9400 21,5280 

45. 
Rýchloviazač papierový závesný s 
plnou prednou stranou (celé), formát 
A4, farba zelená 

ks 40 0,0769 3,0760 3,6912 

46. 
Rýchloviazač papierový závesný s 
plnou prednou stranou (celé), formát 
A4, farba ružová 

ks 40 0,0790 3,1600 3,7920 

47. 

Rýchloviazače P V C so štítkom -
plastové, A4, hrubé s priehľadnou 
prednou stranou a puzdrom na 
štítok, farba modrá, lbal/25ks 

bal 1 17,9400 17,9400 21,5280 

48. 

Euroobaly A4 matné - priehľadné, z 
PP, otvor zhora, eurodierovanie, 
povrch matný, mierne pórovitý, 
formát A4, 1 bal/l OOks 

bal 4 0,9997 3,9988 4,7986 

49. 

Euroobaly A4 s klopou -transparent, 
závesný obal s klopou, s 
eurodierovaním, rozšírený, na 
ukladanie hrubších dokumentov, 
hrúbka 100 mik., 1 bal/lOks 

bal 6 0,6936 4,1616 4,9939 

50. 

Euroobaly A4 s klopou -transparent, 
závesný obal s klopou, s 
eurodierovaním, rozšírený, na 
ukladanie hrubších dokumentov, 
hrúbka 200 mik., Ibal/lOks 

bal 3 6,8400 20,5200 24,6240 

51. 

Odkladacia taška PP s gumičkou -
transparentná, jedno priestorová, 
uzatváranie gumičkou, rohy 
spevnené kovovými rožkami, hnedá 

ks 4 2,7480 10,9920 13,1904 
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' 52. 

Odkladacia taška PP s gumičkou -
transparentná, jedno priestorová, 
uzatváranie gumičkou, rohy 
spevnené kovovými rožkami, modrá 

ks 4 2,7480 10,9920 13,1904 

53. 

Odkladacia taška PP s gumičkou -
transparentná, jedno priestorová, 
uzatváranie gumičkou, rohy 
spevnené kovovými rožkami, zelená 

ks 4 2,7480 10,9920 13,1904 

54. 
Guľôčkové pero - klasické "čínske" 
so zlatým vrchnákom a klipom, 
náplň vymeniteľná, modrá 

ks 2 0,2102 0,4204 0,5045 

55. 
Obal " L " - A4, 80 mik., priehľadný 
matný, na dokumenty, z PP, otvor 
zhora a po dlhšej strane, 1 bal/l OOks 

bal 2 3,5760 7,1520 8,5824 

56. 
Automatická ceruzka - tuha 0,5 mm, 
trojhranné farebné plastové telo s 
vrúbkovaným úchytom 

ks 4 0,3780 1,5120 1,8144 

57. 

Guľôčkové pero - pero s pevným 
plášťom, s gumenou oblasťou 
úchopu, kovový hrot, pružný klip s 
veľkokapacitnou náplňou, hrúbka 
čiary 0,4 mm, farba tela čierna 

ks 5 0,1440 0,7200 0,8640 

58. 

Mechanická ceruzka - s gumenou 
oblasťou úchopu, s dlhou 
vysúvateľnou gumou, tuha chránená 
zasúvateľným krytom, hrúbka tuhy 
0,5 mm, farba tela fialová 

ks 5 0,6000 3,0000 3,6000 

59. 

Tuhy grafitové - vhodné pre 
technické kreslenie aj písanie, 
bezpečný nástavec na ľahkú 
manipuláciu a výmenu tuhy, tuha 
0,5 HB, lplast.bal/12ks 

bal 2 0,0492 0,0984 0,1181 

60. Guma Grip - s ergonomickým 
trojuholník, tvarom, šedá, 1 bal/lOks bal 2 8,8560 17,7120 21,2544 

61. 
Strúhadlo TRIO GRIP - pre ceruzky 
všetkých tvarov, štandard, hrúbky, 
zásobník na odrezky, ľahké čistenie 

ks 2 1,6044 3,2088 3,8506 

62. 
Gélové súpravy - súpravy 
rôznofarebných gélových pier, 1 
sada / 6 pier rôznych farieb 

sada 6 0,8100 4,8600 5,8320 

63. 

Liner - popisovač pre výrazné 
písanie, vláknitý hrot, ergon. tvar, 
celé teleso pogumované, kovový 
klip, dlhá výdrž bez uzáveru, hrúbka 
čiary:0,8mm, farba čierna 

ks 5 0,8436 4,2180 5,0616 

64. 

Liner - popisovač pre výrazné 
písanie, vláknitý hrot, ergon. tvar, 
celé teleso pogumované, kovový 
klip, dlhá výdrž bez uzáveru, hrúbka 
čiary:0,8mm, farba červená 

ks 5 0,8436 4,2180 5,0616 

65. 
Zvýrazňovač - s fluorescentným 
atramentom, klinový hrot, šírka 
stopy 2-5 mm, farba žltá 

ks 4 0,1320 0,5280 0,6336 

66. 
Zvýrazňovač - s fluorescentným 
atramentom, klinový hrot, šírka 
stopy 2-5 mm, farba fialová 

ks 4 0,2796 1,1184 1,3421 

67. 
Zvýrazňovač - s fluorescentným 
atramentom, klinový hrot, šírka 
stopy 2-5 mm, farba ružová 

ks 4 0,1320 0,5280 0,6336 

68. 
Opravný lak - tekutý korekčný 
prostr., nanášanie štetcom, Fluid 
1610, bez organických rozpúšťadiel 

ks 6 0,2250 1,3500 1,6200 
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69. Záznamová kniha - obálka z tvrdého 
kartónu, A5, linajková, 100 listová ks 10 0,3720 3,7200 4,4640 

70. Poznámkový blok - počet listov 50, 
A4, linajk., 1 bal/lOks bal 2 2,8572 5,7144 6,8573 

71. Poznámkový blok - počet listov 50, 
A5, linajk., Ibal/lOks bal 2 1,8576 3,7152 4,4582 

72. 
Dvojhárok - formát A3, preložené 
do formátu A4, balené vo fólii, 
linajkový, lbal/250ks 

bal 2 4,2456 8,4912 10,1894 

73. Obálky samolepiace C6, poštové, 
rozmer 114x162, Ibal/lOOOks bal 1 5,7734 5,7734 6,9281 

74. Obálky samolepiace C5, poštové, 
rozmer 162x230, 1 bal/l OOOks bal 1 11,6435 11,6435 13,9722 

75. Obálky samolepiace C5 doporučene, 
poštové, 162x230, Ibal/lOOOks bal 1 35,1036 35,1036 42,1243 

76. 
Obálky samolepiace C4, poštové, 
rozmer 230x320, lbal/250ks bal 1 7,4088 7,4088 8,8906 

77. Obálky samolepiace C4 doporučené, 
poštové, 230x320, lbal/250ks bal 1 17,1000 17,1000 20,5200 

78. 
Blok "kocka" biely lepený -
poznámkový blok v tvare kocky, 
rozmery 90x90x50mm 

ks 10 0,3360 3,3600 4,0320 

79. 
Lupa s podsvietením, veľkosť cca 
35 x 38 mm, 3-násobné zväčšenie ks 1 5,4240 5,4240 6,5088 

80. 

Lampa stolová - trojklbové rameno 
a hlavica nastaviteľné vo všetkých 
smeroch, dĺžka ramien 45 cm, 
hlavice 21 cm, farba strieborná 

ks 1 19,2000 19,2000 23,0400 

Kôš na papier v drôtenom 
81. prevedení, objem 18 litrov, úprava 

klasická, farba čierna 
ks 1 2,5830 2,5830 3,0996 

Konferenčná stolička - rokovacia 

82. 
čalúnená, čierny oceľový rám, 
sedadlo so spodným plastovým 
krytom, nosnosť 100 kg, poťah 
stoličky Cagli, farba čierna 

ks 2 15,0000 30,0000 36,0000 

83. 

Kovová kartotéka - pre dokumenty 
formátu A4, 4 zásuvky s plným 
výsuvom, rozmery 1321x413x622 
mm, centrálny zámok, pevné dno s 
perforáciou pre deliace priečky, 
konštruovaná pre ukladanie záves, 
dosiek i pre voľné dokumenty 

ks 3 163,0200 489,0600 586,8720 

84. 

Vrecia na odpadky - odolné voči 
roztrhnutiu, vodotesné, hygienické, 

rolka 5 0,8400 4,2000 5,0400 84. rozmery 60x70cm, balené v rolke, 
lrolka/25ks 

rolka 5 0,8400 4,2000 5,0400 

85. 

Vrecia na odpadky - odolné voči 
roztrhnutiu, vodotesné, hygienické, rolka 1,4220 7,1100 8,5320 85. rozmery 70x1 lOcm, balené v rolke, 
lrolka/25ks 

rolka J 1,4220 7,1100 8,5320 

86. 
Švédska utierka - univerzálna ks 3 0,7032 2,1096 2,5315 86. prachovka, mikroaktív, 40x40 cm 

ks 3 0,7032 2,1096 2,5315 

87. 
Baterky nabíjateľné V A R T A - 1000 
mAh A A A , mikrotužková N i M H , 
balenie blister, lbal/2ks 

bal 1 3,8220 3,8220 4,5864 

88. 

Nabíjačka V A R T A - priamo do 
zásuvky, nabíja 2 - 4 A A A , A A 
batérie N i M H , NiCd, časovač, ks 1 8,3880 8,3880 10,0656 
medzinárodné použitie - pre rôzne 
veľkosti V 100-240V 
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89. 

Prepäťová ochrana - lx zásuvka 
Master, 5x zásuvka Sláve, 
zabezpečenie proti impulzným 
prepätiam, L E D omdolícoa: 
indikátor ochrany, napájania, 
zásuviek, EMI/RFI filter, 
neosvetlený prepínač, menovitý 
prúd: 10A, menovité napätie: 250V, 
ochranná úroveň: UP 775 V, 
frekvenčný rozsah: 150 kHz - 100 
MHz, útlm až do 40 dB 

ks 1 17,8680 17,8680 21,4416 

Časť 3: Cena celkom 1 168,0829 1 401,6995 

P.č. Sumarizácia častí 
Celková cena 
v € bez DPH 

DPH 
Celková cena 

v € s DPH 

1. Časť 1: Cena celkom (Kancelárske potreby pre MsÚ, 
Referát hospodárskej správy) 698,22 139,64 837,86 

2- Časť 2: Cena celkom (Kancelárske potreby pre MsP) 47,85 9,57 57,42 

3. Casť 3: Cena celkom (Kancelárske potreby pre MsU, 
Oddelenie výstavby a životného prostredia - ŠFRB) 1 168,08 233,62 1 401,70 

SPOLU 1 914,15 382,83 2 296,98 

V ¿fe¡?A/c / dňa 1 ^ , f - ¿» / ¿ 

OR V A R G A 
Adyho 14 
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