
Rámcová dohoda č. Z20231516_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Sídlo: Jilemnického 6, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36880574
DIČ: 1020118979
IČ DPH: SK1020118979
Telefón: 032 64 000 24

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelárske potreby
Kľúčové slová: perá, ceruzky, dierovače, gumy, hárky, záznamy,
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 administratívu.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Blok poznámkový samolepiaci 76 x 76 mm, mix neon 
farieb ks 25

Blok poznámkový lepený 90x90x90 mm, mix neón farieb ks 20

Blok samolepiaci žltý 76x76 mm ks 40

Blok špalík, biely 90x90x50 mm ks 45

Ceruzka s gumou pohodlné ergonomické držanie ( soft 
grip) ks 50

Ceruzka obyčajná ks 44

Ceruzka obyčajná červená ks 10

Denník dispečera A4, 50 listov (IGAZ 038) alebo 
ekvivalent blok 55

Denník stavebný A4, blok - bezdrevný ofsetový (IGAZ 
305) alebo ekvivalent blok 35

Dierovač kovová základňa a páka min. 30 listov ks 8

Dierovač kovová základňa a páka min. 65 listov ks 4
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Doska spisová poťahovaná, mramor, A4 - so štítkom a 
šnúrkami ks 700

Dovolenka - tlačivo A6, 100 list/blok blok 40

Dvojhárky linajkové ks 290

Dvojhárky štvorčekové ks 500

Dvojhárky čisté ks 40

Etiketa print - A4, 70 x 36 mm, 100 ks v balení bal 7

Euroobal A4, 50 mic lesklý, 100 ks/bal bal 90

Euroobal A4, 50 mic matný, 100 ks/bal bal 40

Euroobal A4, rozšírený 120 mic 25 ks/bal bal 32

Evidencia dochádzky A3, list, rozmer 42x60 cm (IGAZ 
016) alebo ekvivalent ks 100

Evidencia odchodov a príchodov vozidiel A4, 50 listov 
(ŠEVT 30 604 9) alebo ekvivalent blok 20

Farba razítková modrá 28 ml STK ks 13

Farba razítková čierna 28 ml STK ks 5

Guma vinylová, čisté gumovanie, bez žmolkov. Pre 
všetky druhy grafitových ceruziek. ks 30

Kalendár stolový, pracovný 2024, 30 cm šírka ks 100

Kalkulačka stolová min.12 miestna tax+,- GT SET MU 
correct a krok späť 190x140x34 ks 13

Karta skladová A5 ks 200

Klip binder 25 mm, 12ks/bal bal 5

Klip binder 32 mm, 12ks/bal bal 10

Klip binder 41 mm, 12 ks/bal bal 5

Klip binder 51 mm, 12 ks/bal bal 5

Kniha došlých faktúr ks 6

Kniha návštev ks 4

Kniha príchodov a odchodov A4 zamestnancov (IGAZ 
189) blok 50

Kotúč tachografický, 115 km/h S - 32 bal 20

Kotúč tachografický originál KIENZLE combi, 125 - 24 
EC 4 K bal 45

Kotúč termo do digitachografu 1bal=3ks bal 120

Kontajner archívny, otvor. veko nahor; 55,8x37x31,5 cm ks 30

Lepidlo tyčinka 36 g ks 30

Lepidlo tekuté, klovatina - univerzálne lepidlo bez 
obsahu rozpúšťadiel na široké použitie, vhodné na 
lepenie papiera a iných materiálov

ks 10

Lupa, klasická, zväčšenie 2x a 6x ks 4

Mapa 250 tvrdý papier Economy ks 200

Mapa 253 tvrdý papier Economy ks 150

Mapa 253 tvrdý papier ks 350

Mapa odkladacia s gumou 253 prešpan tvrdý obal ks 150

Mikroceruzka 0,5 mm/kovový mechanizmus/ ks 20

Náboje do zošívačky 24/6 ostrené SUPER DIN, 1000 ks 
v v krabičke (Rapid, Spoko) alebo ekvivalent bal 180

Náplň do pentelky 0,5 mm/HB/12 ks bal 10

Náplň do čínskeho pera ks 10

Náplň do pera, červená, čierna, šírka stopy 0,5 mm ks 70
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Náplň do pera, modrá, šírka stopy 0,5 mm ks 400

Náplň do pera modrá (široká- VIREF 4441 modrá 
ADH0804) ks 100

Nástenka korková 90 x 60 cm ks 3

Nástenka korková 150 x 120 cm ks 2

Nožnice celé kovové 23 cm ks 11

Nožnice kancelárske 23 cm ks 2

Obal L A4 130 mic číry, farebný ks 100

Obal so zipsom A4 ks 30

Obal s cvokom A4 ks 40

Obal viazací vrchný - číry, 200 mic, 100ks/bal bal 102

Obal viazací spodný (delta), modrý, 100ks/bal bal 102

Obálka TC4 silikónová 229 x 324 mm, samolepiaca, na 
dokumenty formátu A4 ks 300

Obálka A4 rozšírené dno hnedá ks 600

Obálka B4 kartónová - priestorová 27,8 x 36,8 cm; na 
dokumenty formátu A4 ks 220

Obálka B4 X dno na dokumenty formátu A4 ks 1000

Obálka C4 samolepiaca 230 x 325 mm, na dokumenty 
formátu A4 ks 400

Obálka C4 s okienkom vpravo samolepiaca 230 x 325 
mm, na dokumenty formátu A4 ks 200

Obálka C5 samolepiaca 162 x 229 mm, na dokumenty 
formátu A5 ks 400

Obálka C6 samolepiaca, 114x162 mm, na dokumenty 
formátu A6 ks 550

Obálka DOP C6/1000 ks 270

Obálka DOP C5/1000 ks 270

Obálka DVR C5, na dokumenty formátu A5 ks 130

Obálka DL s okienkom vpravo samolepiaca; 22x11 cm ks 500

Páska lepiaca priesvitná, 15mm x 33 m ks 10

Páska lepiaca priesvitná, 19 mm x 33 m ks 20

Páska lepiaca priesvitná, 24 mm x 33 mm ks 35

Páska lepiaca priesvitná, 48 mm x 66 m pevnejšia ks 44

Páska lepiaca hnedá, 48 mm x 66 m pevnejšia ks 35

Páska DYMO black/white, 9 x 7 mm na kliešte alebo 
ekvivalent ks 2

Pero červené, klikací mechanizmus + gumový úchyt, 
vymeniteľná náplň, šírka stopy 0,5 mm ks 30

Pero Herb modré (čínske) ks 5

Pero guľôčkové modré, klikací mechanizmus + gumový 
úchyt, veľkoobjemová vymeniteľná náplň 5500; šírka 
stopy 0,3 mm

ks 600

Pero Pilot 07 modré, prepisovacie pero , napísaný text 
sa dá vymazať  a opätovne prepísať. Gulôčka 0,5 mm, 
šírka 0,25 mm, rôzne farby alebo ekvivalent

ks 5

Popisovač D.Rect permanent/CD 04-05 čierny alebo 
ekvivalent ks 50

Popisovač D.Rect permanent/CD 1,0 čierny alebo 
ekvivalent ks 60

Popisovač D.Rect permanent/CD 1,0 červený, modrý, 
zelený alebo lepší ekvivalent ks 90
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Popisovač D.Rect 2160 okrúhly čierny per.,šírka stopy 
2,5 mm alebo ekvivalent ks 80

Popisovač D.Rect 2160 okrúhly červený, modrý, zelený, 
šírka stopy 2,5 mm alebo ekvivalent ks 80

Popisovač lakový EDDING 750, 2-4 mm, čierny, alebo 
ekvivalent ks 50

Popisovač lakový EDDING 750, 2-4 mm, biely, alebo 
ekvivalent ks 65

Podložka s klipom A4, odolné PVC pokrytie, rôzne farby ks 50

Pravítko 30 cm ks 13

Pravítko 40 cm ks 8

Priepustka - tlačivo A7, 100 list/blok blok 70

Rozraďovač plastový 12-dielny (viquel) farebný, 12 x 
uško, formát A4 bal 4

Rýchloviazač obyčajný celý, tvrdý papier - prešpán, 
rôzne farby-ROC ks 900

Rýchloviazač plastový A4, rôzne farby ks 110

Rýchloviazač plastový A4, s eurodierovaním, rôzne farby ks 340

Rýchloviazač závesný celý - RZC ks 50

Spona listová 25 mm, 100 ks/bal bal 25

Spona listová 33 mm, 100 ks/bal bal 100

Spona listová 50 mm, 100 ks/bal bal 90

Spona listová 78 mm, 50 ks/bal bal 9

Strojček korekčný 4,2*14m s možnosťou výmeny pásky, 
(d.rect OFFICE -CORRECTION TAPE No.007852) 
alebo ekvivalent

ks 55

Strojček kor. náhradná kazeta 4,2*14m (d.rect OFFICE 
-CORRECTION TAPE No.007852) alebo ekvivalent ks 20

Strúhatko so zásobníkom ks 15

Stojan na bločky drôtený, 105x105x90 mm, čierny, 
strieborný ks 2

Stojan na perá drôtený čierny, priemer 89 mm, výška 
100 mm / guľatý, čierny, strieborný ks 2

Stojan na spisy, drôtený 3-dielny, čierny, strieborný ks 4

Súhrn základných údajov o prevádzke vozidla ks 1000

Špendlíky plastové, na korkové a textilné nástenky 100 
ks/bal. bal 5

Štítok závesný (IGAZ 059) alebo ekvivalent ks 1500

Štítok závesný (IGAZ 078) alebo ekvivalent ks 500

Vyťahovač spojov ks 10

Výdajka samoprepisovacia, A5 100 list, (IGAZ 007) 
alebo ekvivalent ks 300

Zakladač pákový A4 čierny, mramor 7,5 cm ks 450

Zakladač pákový A4 , rôzne farby 5 cm ks 100

Zakladač pákový rôzne farby 7,5 cm ks 130

Záložka indexačná samolepiaca 50 x 15 mm (nálepky 
samolepiace neón) ks 130

Záložka indexačná samolepiaca 50 x 20 mm ks 90

Zásuvka listová, stolová z tvrdého plastu s možnosťou 
kolmého aj predsadzeného stohovania, formát A4, 
kapacita odkladania 60 mm. Rozmer: 255 x 70 x 60 mm.

ks 30

Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy, A5 blok, 
(ŠEVT 30 605 9 ) alebo ekvivalent blok 70
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Zošit A4 s tvrdými doskami 200 listov ks 30

Zošit A4 s tvrdými doskami 100 listov ks 10

Zošit A5 s tvrdými doskami 100 listov ks 30

Zošit A5 s tvrdými doskami 200 listov ks 10

Zošit malý A5 544 linajkový ks 90

Zošit vozový (ŠEVT 30 609 9) alebo ekvivalent A4 ks 50

Zošívačka na 50 listov 24/6, celokovová RAPESCO 26 
alebo ekvivalent ks 20

Zvýrazňovač, rôzne farby, 5 mm, s vysokým výkonom 
písania ks 250

Žiadanka na prepravu osôb - nákladu A6, 100 list/blok 
(ŠEVT 30 601 9) alebo ekvivalent blok 50

Euroobal A4 extra široký : 239 x 311, hr. 120 mic. ks 65

Špagát lykový 200 g ks 3

Stojan na spinky drôtený (nádobka drôtená výška cca 4 
cm) ks 10

Dosky s rýchlosvorkou pre vodičov ks 20

Páska lepiaca priesvitná, 19mm s dispenzorom ks 20

Denník prevádzkový kotolne ks 8

Denník prevádzkových údajov ks 5

Pero FINELINER GR970/D400 čierne, zelené, červené 
alebo lepší ekvivalent ks 20

Záznam denný o výkone vozidla - mechanizmu Ofsetka 
223-2011 ks 250

Náboje do zošívačky RON No.10-mini bal 10

Krabica EMBA archív 350x260x110 ks 150

Antistatická laminovacia fólia   216 x x303 mm / 80 mic bal 2

Euroobal  A4 na katalóg ks 10

Dátumovka ks 10

Vozový  zošit    A4 - IGAZ 134 ks 10

Pero Pilot Acroball  07 modré ks 30

Tuha modrá do pera pilot Acroball 07 ks 60

Etiketa Print A 4  105x74 100ks/balení bal 2

Obal na inventár vývesný A 4 ks 20

Podložka pod myš ks 5

Fixky na magnetickú tabuľu (bal. 4 ks, farebné, vrátane 
čiernej) bal 13

Podložka A4 pod stasky pre vodičov ks 60

Kôš na odpad kancelársky drôtenný ks 2

Poduška na pečiatky ks 2

Strúhadlo stolové ks 2

Magnety na tabuľu (min. 8 ks v balení) bal 2

Zošívačka RAPESCO Pocket na malé spony/12 listov ks 2

Obal s cvokom A5 ks 10

Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča ks 30

Spona archivačná ks 50

Skartovačka -  min. 9 listov kapacita, min. 20 l objem, 
skartovanie aj zošívacích sponiek ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Miestom dodania sú jednotlivé strediská - Trenčín, Považská Bystrica, Prievidza na základe objednávok od Objednávateľa.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy, jednotkovú cenu a cenu za množstvo za
každú položku dodávky vrátane DPH zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 3 dní.

Požaduje sa predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky do 3 dní od uzavretia zmluvy. 

Dodávka tovaru dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej
položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky 
položky bez DPH, s DPH.

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky, číslo zmluvy, 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 zaokrúhlenú na 2 
desatinné čísla.

Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

Ak v momente uzavretia zmluvy, nemá dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov 
výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto 
registra. Ak k zápisu nedôjde ani do 5 dní od momentu uzavretia Zmluvy, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

V prípade dodania ekvivalentu sa ekvivalentom rozumie výrobok, ktorý je rovnocennou náhradou požadovanej značky 
výrobku, ktorý je podobný svojim zložením vlastnosťami výrobku požadovanej značky a má rovnaké alebo lepšie výsledky 
vzhľadom na funkciu, na ktorú je výrobok požadovanej značky určený. Každý ekvivalent musí byť pred dodaním schválený 
obstarávateľom.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

výdajka.pdf výdajka.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 11 110,00 EUR
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4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 13 332,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.03.2023 11:52:01

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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