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Rámcová dohoda 
uzatvorená podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o Verejnom obstarávaní") a podľa § 269 ods. 2 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „zmluva“) medzi: 

 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

Predávajúci: 
 
Obchodné meno:  Tibor Varga TSV PAPIER 
Sídlo:    Vajanského 80, 984 01 Lučenec  
IČO:     32627211 
DIČ:     1020577811 
IČ DPH:   SK1020577811 
Bankové spojenie:   ČSOB a.s. Lučenec, IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755 
Zastúpený:    Tibor Varga – majiteľ spoločnosti  
Kontaktná osoba:   
Zapísaná:  Okresný úrad Lučenec, Číslo živnostenského registra: 606 - 6092 
Tel.:     +421 47 2851101 
FAX:         +421 47 2851144 
e mail:     tsv@tsv.sk 
(ďalej len „predávajúci“) 
  
a 
 
Kupujúci: 
    
Obchodné meno:  Obec Chtelnica 
Sídlo:    Nám. 1 mája 495/52, 922 05 Chtelnica 
IČO:     00312584 
DIČ:     20 20 53 08 86 
IČ DPH:  
Bankové spojenie:   SLSP, a.s., SK90 0900 0000 0050 7977 8482 
Zastúpený:    Ing. Ján Horváth  
Kontaktná osoba:   
Tel.:     033/7719176 
FAX:          
e mail:     chtelnica@chtelnica.sk 
(ďalej len „kupujúci“) 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka kancelárskych potrieb, ďalej „tovar“ podľa druhu a 
množstva uvedeného v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, ako aj 
ďalšieho tovaru na základe objednávky kupujúceho podľa katalógovej ponuky 
predávajúceho. 

 
2.2. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa ods. 2.1. tejto zmluvy 

a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. 
 
2.3. Tovar bude predávajúcim dodávaný po častiach. Predmet jednotlivých čiastkových dodávok  



2 

 

bude kupujúcim upresňovaný formou samostatných a záväzných písomných objednávok. 
  
2.4. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý zodpovedá platným normám.  
 
2.5. Kupujúci si vyhradzuje právo na zmeny v „Predmete zmluvy", o ktorých bude následne 

informovať predávajúceho.  
 

Čl. 3 
Kúpna cena 

3.1. Cena tovaru uvedeného Čl. 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, je dohodnutá v súlade so zákonom NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky.  

 
3.2. Jednotkové ceny za predmet zmluvy (vrátane balenia, dopravy do miesta dodania, DPH a 

ostatných v nej zahrnutých poplatkov ) sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Pre prípad, že 
predmetom objednávky je tovar, ktorý nie je v prílohe č. 1 uvedený, je rozhodujúca 
katalógová ponuka predávajúceho. 

 
3.3. Cenu dohodnutú v Čl. 3 ods. 3.2. je možné meniť len so súhlasom obidvoch zmluvných 

strán. 

Čl. 4 
Podmienky platobné 

4.1. Faktúry za splnené dodávky budú zaslané k preplateniu na adresu zadanú kupujúcim.  
 
4.2. Právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu vzniká predávajúcemu dňom splnenia dodávky 

tovaru. 
 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry 15 dní. Splatnosť faktúry sa počíta odo dňa 
doručenia faktúry na adresu kupujúceho.  

 
4.4. Faktúry zasielané predávajúcim k preplácaniu musia obsahovať všetky stanovené náležitosti 

v súlade so zákonom o účtovníctve a musia byť spôsobilým daňovým dokladom. 
Predávajúci zašle faktúru na preplatenie vždy s 1 kópiou a potvrdeným dodacím listom zo 
strany preberajúceho, prípadne podľa požiadaviek kupujúceho. 

 

Čl. 5 
Podmienky dodania 

5.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy    
v termíne do 5 pracovných dní od doručenia objednávky alebo po dohode s kupujúcim. 

 
5.2. Pri odovzdaní predmetu zmluvy vystaví predávajúci dodací list, ktorý preberajúci potvrdí 

svojím podpisom a tento je prílohou k faktúre. 
 
5.3. Komplexným splnením dodávky pre účely počítania záručnej lehoty sa rozumie prevzatie 

predmetu zmluvy kupujúcim s vyznačeným dňom podpisu dodacieho listu obidvoma 
zmluvnými stranami. 
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Čl. 6 
Záruka a zodpovednosť za vady 

6.1. Predávajúci odovzdá predmet zmluvy a zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať v 
čase prevzatia vlastnosti stanovené technickými normami a podľa vysúťažených 
parametrov. Záručná doba tovaru je 2 roky odo dňa dodania. 

 
6.2. Predávajúci počas trvania záručnej doby zodpovedá kupujúcemu za všetky dohodnuté 

vlastnosti predmetu zmluvy, za to, že bude dodaný v dohodnutom množstve, akosti a že si 
tieto vlastnosti počas záručnej doby zachová. 

 
6.3. Kupujúci je povinný písomne oznámiť vady „Predmetu zmluvy" predávajúcemu bez       

zbytočného odkladu po ich zistení, najneskoršie do uplynutia záručnej doby.  
 
6.4. Nároky kupujúceho z vád tovaru podľa prílohy č. 1  „Predmet zmluvy";: 
 

- požadovať poskytnutie plnenia k akému je predávajúci povinný v zmysle tejto zmluvy 
- požadovať výmenu tovaru podľa „Predmetu zmluvy" dodaného v poškodenom, zničenom 

alebo inak nevyhovujúcom balení 
- požadovať odstránenie vád „Predmetu zmluvy", resp. v samostatnom konaní   
 

V prípade   reklamácie  „Predmetu  zmluvy"   sa  postupuje  podľa príslušných   ustanovení  
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

Čl. 7 
Vypovedanie a zánik zmluvy 

7.1. Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez uvedenia dôvodu 
výpovede, vždy len písomnou formou. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť 
prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej 
strane. 

Čl. 8 
Vlastnícke právo k predmetu zmluvy 

8.1. Kupujúcemu vzniká vlastnícke právo k „Predmetu zmluvy" po zaplatení kúpnej ceny podľa 
Čl. 3 tejto zmluvy. 

Čl. 9 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2021 maximálne do vyčerpania 
finančného limitu  5.000,- Eur s DPH. 

 
9.2. Za stranu predávajúceho je v rozsahu tejto zmluvy splnomocnený pre konanie vo  veciach       

realizácie: Elena Rigoóvá, tel.: 0915 961 495, e-mail: elena.rigoova@tsv.sk.  
 
 
9.3. Rámcovú dohodu možno dopĺňať alebo meniť len formou písomných dodatkov podpísaných 

obidvoma zmluvnými stranami. Tieto podpísané dodatky sa po podpísaní  následne stávajú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 
9.4. Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného        

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR. 

mailto:elena.rigoova@tsv.sk
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9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne       

riešiť rokovaním o možnej dohode. 
 
9.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení podľa osobitných predpisov.  
 
9.7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá 

zmluvná strana dostane 2 výtlačky tejto zmluvy. 
 
 
 
 
 
     V Lučenci, dňa 11.11.2019            V Chtelnici, dňa  06.11.2019 
                   
 
 
 
 
..........................................    .......................................... 
           predávajúci kupujúci 
         Tibor Varga              Ing. Ján Horváth 
     majiteľ spoločnosti                 starosta obce 
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Príloha č. 1 
Názov - Kancelárske potreby Jednotka JC bez DPH DPH 20% JC s DPH

Ceruzka  HB PP-10, orezaná, matriál drevo - 12 ks v krabičke bal 0,492 0,0984 0,5904

Euroobal A4 matný s chlopňou 100 mic. - 10 ks v balíku bal 0,95 0,19 1,14

Euroobal na vizitky - závesný obal A4, 305 x 235 mm bal 0,765 0,153 0,918

Euroobal-závesný prospektový obal A4-50 mic. povrch lesklý, hladký - 100 ks v bal bal 1,86 0,372 2,232

Kancelársky papier A3 - hmotnosť - 80 g/m2,  500 ks v balíku, farba biela bal 4,62 0,924 5,544

Kancelársky papier A4 - hmotnosť - 78 - 82 g/m2,  297 x 210 mm, 500 ks v balíku, 5 

balíkov v krabici, farba biela bal 2,61 0,522 3,132

Mikrotuhy 0,5 HB bal 0,1 0,02 0,12

Náplň do zošívačky 24/6 bal 0,14 0,028 0,168

Obal na dokumenty A4 z PVC - mix farieb (5ks v balíku) bal 0,825 0,165 0,99

Papier A3 120g matný bal 8,53 1,706 10,236

Papier A4 120g matný bal 3,3 0,66 3,96

Pripínačky klasické biele 10 mm (120 ks v balíku) bal 1,37 0,274 1,644

Rozraďovač tretinkový 105x240mm mix farieb bal 1,05 0,21 1,26

Rýchloviazač s eurodierovaním PVC A4 (červený) - 10 ks v balíku bal 1 0,2 1,2

Rýchloviazač s eurodierovaním PVC A4 (oranžový) - 10 ks v balíku bal 1 0,2 1,2

Rýchloviazač s eurodierovaním PVC A4 (zelený) - 10 ks v balíku bal 1 0,2 1,2

Rýchloviazač s eurodierovaním PVC A4 (žltý) - 10 ks v balíku bal 1 0,2 1,2

Rýchloviazač závesný - mix farieb,  240 g, 20 ks v balíku bal 1,9 0,38 2,28

Samolepiace bločky 38 x 51 mm/12 ks - harmonická paleta farieb bal 1,25 0,25 1,5

Samolepiace bločky 76 x 76 mm - 4 neónové farby bal 0,31 0,062 0,372

Spony listové 28 mm bal 0,14 0,028 0,168

Spony listové 33 mm bal 0,18 0,036 0,216

Spony listové 50 mm bal 0,37 0,074 0,444

Spony listové 77 mm bal 0,79 0,158 0,948

Spony na papier pre organizáciu dokumentov 25 mm (100 ks v balíku) bal 0,14 0,028 0,168

Archívna krabica 400x265x335 mm ks 2,03 0,406 2,436

Archívna spona z húževn.plastu ks 0,142 0,0284 0,1704

Archívny box A4 330X260X75 mm EMBA/ekv. ks 0,91 0,182 1,092

Blok kocka lepená biela ks 0,53 0,106 0,636

blok kocka lepená samolepiaca ks 0,86 0,172 1,032

Bločky samolepiace AREO pastel žlté 75x51 ks 0,173 0,0346 0,2076

CD-R 80 min 700 MB, 52x s plastovým obalom ks 0,453 0,0906 0,5436

Coloris 4010 čierny atrament 28 ml na napúšťanie podušiek na pečiatky ks 0,25 0,05 0,3

Coloris 4010 modrý atrament 28 ml na napúšťanie podušiek na pečiatky ks 0,25 0,05 0,3

Čistiaci roztok na LCD monitor ks 1,08 0,216 1,296

Dosky s klipom Bebop zatváracie, mix farieb ks 0,87 0,174 1,044

Drôtený stojan s 3 zásuvkami na dokumenty A4 - čierny ks 4,83 0,966 5,796

Drôtený stojan s 3 zásuvkami na dokumenty A4 - šedá ks 5,1 1,02 6,12

DVD-R 4,7 GB, 16x s plastovým obalom ks 0,477 0,0954 0,5724

Guma na papier a fóliu, bez PVC ks 0,255 0,051 0,306

Indexové značky samolepiace Donau ks 0,323 0,0646 0,3876

Kalkulačka Casio MS 8 VER ks 3,56 0,712 4,272

Klipy BINDER čierne 25mm ks 0,038 0,0076 0,0456

Klipy BINDER čierne 32mm ks 0,053 0,0106 0,0636

Korekčný roller, 8m x 5mm ks 0,358 0,0716 0,4296

Laminovacie fólie ks 0,06 0,012 0,072

Lepiaca páska 15x33 - transparentná ks 0,13 0,026 0,156

Lepiaca páska 24x33 - transparentná ks 0,18 0,036 0,216

Lepiaca tyčinka na papier, 20 g ks 0,2 0,04 0,24

Magnety na magnetické tabuľe, sila min. 300 g, výška 0,51 cm ks 0,23 0,046 0,276

Nožnice kancelárske ECO 16cm ks 0,51 0,102 0,612

Nožnice kancelárske ECO 21cm ks 0,67 0,134 0,804

Obálky  B4 samolepiace, rozmer 250 x 353 mm, biele ks 0,06 0,012 0,072

Obálky A4, bublinkové vnútro, čisté, rozmer 350 x 250, biele mm ks 0,152 0,0304 0,1824

Obálky A4, tvrdé, čisté,  rozmer 360 x 280 mm, biele ks 0,171 0,0342 0,2052

Obálky B4 s X-dnom 40 mm s páskou, 250 x 353, biele ks 0,144 0,0288 0,1728

Obálky C4 s páskou - rozmer 229 x 324 mm, biele ks 0,05 0,01 0,06

Obálky na CD 124 x 124 s okienkom (100 ks v balíku) ks 0,025 0,005 0,03

Páska sťahovacia 4,8 x 250 mm / 100 ks, biela ks 0,05 0,01 0,06

Pero so stojanom Office ks 0,35 0,07 0,42

Plastové hrebene, formát A4, 21 krúžkov, 28 mm biele ks 0,17 0,034 0,204

Plastové hrebene, formát A4, 21 krúžkov, 38 mm biele ks 0,18 0,036 0,216

Popisovač Centropen 4606 CD čierny ks 0,39 0,078 0,468

Popisovač edding 750 biely lakový ks 1,51 0,302 1,812

Popisovač permanent CD médiíM140, 1mm, čierna ks 0,21 0,042 0,252

Poradač pák. Mramor A5 7,5 cm na šírku ks 1 0,2 1,2

Pravítko 30 cm zelené ks 0,64 0,128 0,768

predlžovací prívod s vypínačom na 5 zásuviek_5 m ks 4,06 0,812 4,872

Register kartónový úzky 1/3 A4 Rozdeľovač do šanónu, mix farieb ks 1,05 0,21 1,26

Rozšívačka ergonomického tvaru ks 0,24 0,048 0,288

Spisová doska hadia koža ks 0,75 0,15 0,9

Stojan na perá - drôtený - čierny ks 0,69 0,138 0,828

Strúhadlo kovové malé ks 0,1 0,02 0,12

Šanón pákový A4, šírka chrbta 5 cm - čierna farba ks 1 0,2 1,2

Šanón pákový A4, šírka chrbta 7,5 cm - čierna farba ks 1 0,2 1,2

Šanón pákový A4, šírka chrbta 7,5 cm - modrá farba ks 1 0,2 1,2

Šanón pákový A4, šírka chrbta 7,5 cm - oranžová farba ks 1 0,2 1,2

Šanón pákový A4, šírka chrbta 7,5 cm - žltá farba ks 1 0,2 1,2

Šanón pákový A5, šírka chrbta 8 cm, výška 20 cm - čierna farba ks 1 0,2 1,2

Špagát jutový 100 g, 74x9, 162 m ks 0,66 0,132 0,792

úchyt do rýchloviazača, 25 ks v balíku, mix farieb ks 0,024 0,0048 0,0288

Zvýrazňovač so zrez.hrotom, šírka stopy 2-5 mm (4 ks v balíku) ks 0,79 0,158 0,948  


