
Kúpna zmluva č. Z202212025_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

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 pre MŠ
Kľúčové slová: fixky, voskové farbičky, samolepiaci blok, dekoračná guma, lepiaca tyčinka, farebný papier, 

kresliaci kartón, atrament, zošity, zvýrazňovače, rýchloviazač, lepiaca páska, plastelína, 
motivačná pečiatka

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 pre MŠ

Funkcia

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, výrobný postup, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne 
lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka. Objednávateľ bude akceptovať ako 
ekvivalentný tovar alebo služba s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – parametrami ako požadovaný výrobok alebo služba.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Fixky farebné v kvalite Faber Castel Fibretip (súprava 12
ks) ks 24

Fixky farebné v kvalite Carioca metalické, súprava 8 ks, 
zmývateľný atrament, hrot s priemerom 1 - 4,7 mm, 
bezpečnostný uzáver • 8 farieb v súprave

ks 3

Fixky vláknové v kvalite Stabilo Power, súprava 12 ks ks 2

Samolepiaci blok - v kvalite  3M Post-it® Super 
Sticky,mix neónových farieb bloček obsahuje 75 lístkov s
rozmermi 76 x 76 mm

ks 2

Blok - 9x9x9 cm, lepený, mix farieb, balenie obsahuje 
cca 700 lístkov ks 2

Vodové farby - anílinové v kvalite Koh-i-noor ks 5
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Prstové farby  v kvalite Toy Color „Pasuto“, 6 farieb, 80 
ml, súprava prstových farieb v plastových téglikoch* sú 
vhodné pre deti od troch rokov

ks 1

Voskové farbičky trojhranné v kvalite  Jovicolor Trivax, 
72 ks + strúhadlo ks 2

Dekoračný filc. Filc vyrobený z polysteru s hmotnosťou 
150 g/m2 a má hrúbku 1 mm, v balení 12 filcov s 
rozmermi 20 x 30 cm, farby: biela, žltá, oranžová, 
svetločervená, tmavočervená, ružová, svetlozelená, 
tmavozelená, svetlomodrá, tmavomodrá, hnedá, čierna

ks 4

Dekoračný trblietavý púder - súprava 12 farieb x 5g ks 1

Dekoračná guma samolepiaca. Mix 10 pastelových 
farieb hrúbka; 2 mm, rozmery: A4 (20 x 30 cm) ks 2

Korekčný lak v kvalite Pritt fluid 20 ml ks 4

Korekčná páska v kvalite Pritt ECO flex, 4,2 mm x 10 m ks 2

Korekčné pero v kvalite Pritt pen ks 1

Lepiaca tyčinka v kvalite Pritt Stick 20g ks 6

Fixky v kvalite Stabilo Power, vláknové, súprava 12 ks ks 2

Zmizík v kvalite Stabilo point 88 colorkilla ks 4

Papier na akvarel, A4, 170 g, 200 ks ks 1

Papier krepový, šírka: 50 cm, návin 250 cm, v balení mix
10 farieb ks 4

Farebný papier, 8 farebných hárkov ks 10

Kresliaci kartón, 300g, 22c32 cm ks 2

Kresliaci kartón, 50 x 70 cm, 300 g, dúhový so širokou 
škálou farebných odtieňov ks 5

Atrament v kvalite Koh-i-noor 50 ml ks 1

Zošit A5. 60 listov, linajkový č. 564 ks 4

Zosít A5, v plastovom obale s gumičkou, č. 544 ks 1

Zošit A5, 40 listov, linajkový (8mm), č. 544 ( ovocie 
melóny) ks 4

Zošit A5, 40 listov, linajkový (8mm), č.544 ( ovocie 
citrusy) ks 4

Tanier papierový, 23 cm ks 3

Popisovač -permanentný  v kvalite Centropen PEN 
4606, na CD/DVD/BD, 1 mm, súprava 4 ks ks 1

Popisovač - Permanentný, čierny, Pentel, 2-5mm, 
čierny, súprava 4ks ks 3

Popisovač kriedový, súprava 12 ks ks 2

Popisovač permanentný - 2 - 5 mm, okrúhly hrot, šírka 
stopy: 2-5 mm, súprava obsahuje 4 základné farby ks 2

Náplň do gumovateľného pera - 0,5mm, modrá 2ks v 
balení ks 4

Náplň do gumovateľného pera,v balení 3 ks, gulička: 0,7
mm, farba: modrá ks 5

Zvýrazňovač - 6 mm, súprava 4 ks, s klipom, zrezaný 
hrot • šírka stopv: 1 a 6m m ks 2

Zvýrazňovač  v kvalite Faber Castell superfluorescentný,
1-5 mm, súprava 4 ks ks 2

Euroobaly, A4 lesklý, 100 ks ks 4

Euroobaly, A4 rastrovaný, 40 mic. 100 ks ks 1

Laminovacie fólie, A4, 2016 x 303 mm, 125 pm, 100 ks ks 2

Záznamová kniha, A4 "Fľaky ružové"2022, 96 listov, 
linajková ks 2
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Záznamová kniha, A5 "Fľaky ružové"2022, 96 listov ks 1

Obálka C5, samolepiace, 100 ks ks 1

Archívna krabica v kvalite Esselte Speedbox, 
horizontálna, 35 x 25 x 8 cm, bielo-červená ks 4

Zaťahovacie vrecká do odpadkového koša, LDPE, 70 x 
100 cm, 120 litrov, 25 ks ks 2

Zaťahovacie vrecká do odpadkového koša ,Alufix, 
LDPE, 64 x 70 cm, 60 litrov, modré, 15 ks ks 4

Vrecká univerzálne so zipsom, Alufix, rôzne veľkosti: 1l, 
3 l, 6 l, 15 ks ks 3

Papier na pečenie, Alufix, 38 cm x 8m ks 3

Rýchloviazač, RO, A4, prešpánový, červený,bez kovovej
mechaniky na zavesenie do zakladača (obyčajný) ks 5

Rýchloviazač, RO, A4, prešpánový, žltý,bez kovovej 
mechaniky na zavesenie do zakladača (obyčajný) ks 5

Rýchloviazač, RO, A4, prešpánový, oranžový,bez 
kovovej mechaniky na zavesenie do zakladača 
(obyčajný)

ks 5

Rýchloviazač - RO A4, LUX, 250 g, červený ks 5

Rýchloviazač - RO A4, LUX, 250 g, žltý ks 5

Rýchloviazač - RO A4, LUX, 250 g, oranžový ks 5

Permanentný lepiaci roller v kvalite Pritt Mini Glue, 5 mm
x 6 m ks 8

Disperzné lepidlo v kvalite Herkules, 130 g, lepí papier, 
drevo, korok, kožu, drevovláknité materiály a ďalšie savé
materiály

ks 4

Lepiaca páska, 38 mm x 66m, transparentná ks 2

Lepiaca páska, 48 mm x 66m, transparentná ks 1

Lepiaca páska výstražná, 48 mm x 33m, žlto-čierna, 
oderuvzdormá PVC, veľmi pevná ks 2

Plastové hrebene na krúžkovú väzbu, 16 mm, max. 145 
listov, červené, 10 ks, na viazanie dokumentov A4, 21 
krúžkové

ks 1

Samolepiaca papierová čipka, súprava 4 ks x 1m 
papierové čipky štyroch rôznych farieb v šírkach od 1 do 
2 cm

ks 1

Motivačná pečiatka v kvalite Colop, "usilovná včielka", 
zlatý odtlačok ks 1

Špagát jutový, 200 g, 500 x 2 dtex, 200 m ks 1

Viazací drôt, 0,35 mm x 100 m , zelený ivazací drôt 
navinutý ks 1

Plastelína v kvalite JOVI, súprava 30 ks x 50 g, 15 farieb ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..
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Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola, Ul. mieru 16

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.11.2022 13:33:00 - 18.11.2022 13:33:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 671,62 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 805,94 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 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, 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.
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5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202212025

V Bratislave, dňa 27.10.2022 10:06:01

Objednávateľ:
Mesto Komárno
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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202212025


Zákazka


Identifikátor Z202212025


Názov zákazky Kancelárske potreby pre MŠ


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/331123


Dodávateľ


Obchodný názov Ing. Peter Gerši - GC Tech.


IČO 36880574


Sídlo Jilemnického 6, Trenčín, 91101, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 27.10.2022 7:27:40


Hash obsahu návrhu plnenia EuLDr/WPxoaL0x9pO3mVyyjzeOhhwpcOErGIdEUXOBE=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Fixky farebné v kvalite Faber Castel Fibretip (súprava 12 ks) ks 24
Fixky farebné v kvalite Carioca metalické, súprava 8 ks, zmývateľný atrament, hrot s priemerom 1 - 4,7
mm, bezpečnostný uzáver • 8 farieb v súprave ks 3
Fixky vláknové v kvalite Stabilo Power, súprava 12 ks ks 2
Samolepiaci blok - v kvalite 3M Post-it® Super Sticky,mix neónových farieb bloček obsahuje 75 lístkov
s rozmermi 76 x 76 mm ks 2
Blok - 9x9x9 cm, lepený, mix farieb, balenie obsahuje cca 700 lístkov ks 2
Vodové farby - anílinové v kvalite Koh-i-noor ks 5
Prstové farby v kvalite Toy Color „Pasuto“, 6 farieb, 80 ml, súprava prstových farieb v plastových
téglikoch* sú vhodné pre deti od troch rokov ks 1
Voskové farbičky trojhranné v kvalite Jovicolor Trivax, 72 ks + strúhadlo ks 2
Dekoračný filc. Filc vyrobený z polysteru s hmotnosťou 150 g/m2 a má hrúbku 1 mm, v balení 12 filcov
s rozmermi 20 x 30 cm, farby: biela, žltá, oranžová, svetločervená, tmavočervená, ružová,
svetlozelená, tmavozelená, svetlomodrá, tmavomodrá, hnedá, čierna ks 4
Dekoračný trblietavý púder - súprava 12 farieb x 5g ks 1
Dekoračná guma samolepiaca. Mix 10 pastelových farieb hrúbka; 2 mm, rozmery: A4 (20 x 30 cm) ks
2
Korekčný lak v kvalite Pritt fluid 20 ml ks 4
Korekčná páska v kvalite Pritt ECO flex, 4,2 mm x 10 m ks 2
Korekčné pero v kvalite Pritt pen ks 1
Lepiaca tyčinka v kvalite Pritt Stick 20g ks 6
Fixky v kvalite Stabilo Power, vláknové, súprava 12 ks ks 2
Zmizík v kvalite Stabilo point 88 colorkilla ks 4
Papier na akvarel, A4, 170 g, 200 ks ks 1
Papier krepový, šírka: 50 cm, návin 250 cm, v balení mix 10 farieb ks 4
Farebný papier, 8 farebných hárkov ks 10
Kresliaci kartón, 300g, 22c32 cm ks 2
Kresliaci kartón, 50 x 70 cm, 300 g, dúhový so širokou škálou farebných odtieňov ks 5
Atrament v kvalite Koh-i-noor 50 ml ks 1
Zošit A5. 60 listov, linajkový č. 564 ks 4
Zosít A5, v plastovom obale s gumičkou, č. 544 ks 1
Zošit A5, 40 listov, linajkový (8mm), č. 544ks 4
Zošit A5, 40 listov, linajkový (8mm), č.544ks 4
Tanier papierový, 23 cm ks 3
Popisovač -permanentný v kvalite Centropen PEN 4606, na CD/DVD/BD, 1 mm, súprava 4 ks ks 1
Popisovač - Permanentný, čierny, Pentel, 2-5mm, čierny, súprava 4ks ks 3
Popisovač kriedový, súprava 12 ks ks 2
Popisovač permanentný - 2 - 5 mm, okrúhly hrot, šírka stopy: 2-5 mm, súprava obsahuje 4 základné
farby ks 2
Náplň do gumovateľného pera - 0,5mm, modrá 2ks v balení ks 4
Náplň do gumovateľného pera,v balení 3 ks, gulička: 0,7 mm, farba: modrá ks 5
Zvýrazňovač - 6 mm, súprava 4 ks, s klipom, zrezaný hrot • šírka stopv: 1 a 6m m ks 2







Zvýrazňovač v kvalite Faber Castell superfluorescentný, 1-5 mm, súprava 4 ks ks 2
Euroobaly, A4 lesklý, 100 ks ks 4
Euroobaly, A4 rastrovaný, 40 mic. 100 ks ks 1
Laminovacie fólie, A4, 2016 x 303 mm, 125 pm, 100 ks ks 2
Záznamová kniha, A4 ", 96 listov, linajková ks 2
Záznamová kniha, A5 "2022, 96 listov ks 1
Obálka C5, samolepiace, 100 ks ks 1
Archívna krabica v kvalite Esselte Speedbox, horizontálna, 35 x 25 x 8 cm, bielo-červená ks 4
Zaťahovacie vrecká do odpadkového koša, LDPE, 70 x 100 cm, 120 litrov, 25 ks ks 2
Zaťahovacie vrecká do odpadkového koša ,Alufix, LDPE, 64 x 70 cm, 60 litrov, modré, 15 ks ks 4
Vrecká univerzálne so zipsom, Alufix, rôzne veľkosti: 1l, 3 l, 6 l, 15 ks ks 3
Papier na pečenie, Alufix, 38 cm x 8m ks 3
Rýchloviazač, RO, A4, prešpánový, červený,bez kovovej mechaniky na zavesenie do zakladača
(obyčajný) ks 5
Rýchloviazač, RO, A4, prešpánový, žltý,bez kovovej mechaniky na zavesenie do zakladača (obyčajný)
ks 5
Rýchloviazač, RO, A4, prešpánový, oranžový,bez kovovej mechaniky na zavesenie do zakladača
(obyčajný) ks 5
Rýchloviazač - RO A4, LUX, 250 g, červený ks 5
Rýchloviazač - RO A4, LUX, 250 g, žltý ks 5
Rýchloviazač - RO A4, LUX, 250 g, oranžový ks 5
Permanentný lepiaci roller v kvalite Pritt Mini Glue, 5 mm x 6 m ks 8
Disperzné lepidlo v kvalite Herkules, 130 g, lepí papier, drevo, korok, kožu, drevovláknité materiály a
ďalšie savé materiály ks 4
Lepiaca páska, 38 mm x 66m, transparentná ks 2
Lepiaca páska, 48 mm x 66m, transparentná ks 1
Lepiaca páska výstražná, 48 mm x 33m, žlto-čierna, oderuvzdormá PVC, veľmi pevná ks 2
Plastové hrebene na krúžkovú väzbu, 16 mm, max. 145 listov, červené, 10 ks, na viazanie
dokumentov A4, 21 krúžkové ks 1
Samolepiaca papierová čipka, súprava 4 ks x 1m papierové čipky štyroch rôznych farieb v šírkach od 1
do 2 cm ks 1
Motivačná pečiatka v kvalite Colop, "usilovná včielka", zlatý odtlačok ks 1
Špagát jutový, 200 g, 500 x 2 dtex, 200 m ks 1
Viazací drôt, 0,35 mm x 100 m , zelený ivazací drôt navinutý ks 1
Plastelína v kvalite JOVI, súprava 30 ks x 50 g, 15 farieb ks 1


Prílohy:
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