
RÁMCOVÁ ZMLUVA

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. -  Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

í .  Účastníci zmluvy 

Mesto Trebišov
Zastúpené: PhDr. Marek Čižmár, primátor 
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
IČO: 00 331 996 
DIČ: 2020773590
IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622 
(ďalej len kupujúci)

PAPIER LECHMAN s.r.o.
Zastúpená: Jozef Lechman, konateľ 
Sídlo: Močarianska 5067 071 01 Michalovce 
IČO: 47102357 
D IČ :2023743095 
IČ DPH: SK 2023743095 
IBAN: SK86 0200 0000 0032 2068 1251 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
oddiel: Sro, vložka č. 32046/V 
(ďalej len predávajúci)

2. Preambula

2.1. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup pre zákazky malého 
rozsahu.

2.2. Názov zákazky: Kancelárske potreby - 2020.

3. Predmet rámcovej zmluvy

3.1. Predávajúci sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy dodávať pre kupujúceho kancelárske 
potreby v členení uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou dodávky je  aj dovoz 
a vyloženie tovaru na miesto dodania.

3.2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za tento tovar kúpnu cenu.
3.3. K plneniu zmluvy bude dochádzať na základe písomných objednávok. Aktuálne 

požadované množstvo tovaru bude konkretizované v objednávkach. Objednávky sa 
budú uplatňovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

3.4. Predávajúci je  uzrozumený so skutočnosťou, že množstvo tovaru uvedené v Prílohe č. 1 
tejto zmluvy je  len predpokladané a skutočne odobrané množstvo tovaru na základe 
tejto zmluvy sa bude odvíjať od potrieb kupujúceho po dobu trvania tejto zmluvy, ktoré 
sú v čase podpisu tejto zmluvy pre kupujúceho z dlhodobého hľadiska nepredvídateľné. 
Z uvedeného dôvodu si kupujúci vyhradzuje právo určiť presné množstvo tovaru, ktorý 
mu má byť dodaný zo strany predávajúceho, a to na základe samostatných objednávok.

1.1. Kupujúci:

1.2. Predávajúci:



3.5. Predávajúci sa nemôže domáhať uskutočnenia dodávok tovaru v predpokladanom 
množstve uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

4. Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1. Miesto dodania tovaru: Mesto Trebišov, Mestský úrad -  sklad na 1. poschodí, M. R. 
Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar do 5 pracovných dní od objednania počas 
platnosti rámcovej zmluvy. Objednávka kupujúceho musí obsahovať odvolanie sa na 
uzavretú rámcovú zmluvu, požadovaný druh, aktuálne požadované množstvo 
a jednotkovú cenu tovarov uvedenú v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, miesto dodania tovaru, 
dátum, pečiatku a podpisy poverených zástupcov kupujúceho.

4.3. Kupujúci bude objednávky zasielať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu 
predávajúceho: lechman@in4.sk

4.4. Tovar prevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho a prevzatie dodávky potvrdí 
svojím podpisom na dodacom liste.

5. Cena, platobné podmienky

5.1. Cena tovaru je  stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v eurách. Jednotková cena 
jednotlivých tovarov je  uvedená v Prílohe č. 1 tejto rámcovej zmluvy a vychádza 
z cenovej ponuky predávajúceho zo dňa 03.02.2020.

5.2. Jednotková cena predstavuje cenu tovaru vrátane nákladov na dopravu a vyloženie 
tovaru na miesto dodania.

5.3. Dohodnutá jednotková cena uvedená v Prílohe č. 1 tejto rámcovej zmluvy 
je  maximálna.

5.4. Do jednotkovej ceny tovaru v priebehu platnosti zmluvy je  prípustné premietnuť zmenu 
sadzby DPH.

5.5. Zmena sadzby DPH a s tým súvisiaca zmena ceny vrátane DPH sa nebude považovať za 
zvýšenie resp. zníženie ceny tovaru.

5.6. Zmena ceny smerom doleje prípustná kedykoľvek.
5.7. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.
5.8. Celková cena za dodaný tovar neprekročí počas doby trvania tejto zmluvy čiastku:

Cena bez DPH: 2 975,95 €
DPH: 5 95,19 €
Cena s DPH: 3 571,14 €

5.9. Cenu dodaného tovaru vrátane DPH bude kupujúci uhrádzať predávajúcemu až po 
prevzatí tovaru na základe potvrdených dodacích listov a predložených faktúr so 14 
dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia kupujúcemu (podmienkou preplatenia 
faktúry je  doloženie dodacieho listu potvrdeného zodpovedným zamestnancom 
kupujúceho, ktorý tovar prevzal).

5.10. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne údaje alebo neúplné údaje, kupujúci je 
oprávnený ju  vrátiť a predávajúci je  povinný faktúru podľa charakteru nedostatku 
opraviť alebo vystaviť novú a lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia faktúry 
bez nedostatkov.

mailto:lechman@in4.sk


5.11. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným 
splnením jeho záväzku.

6. Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením ceny tovaru 
v zmysle jednotlivých faktúr.

6.2. Okamihom prevzatia tovaru prechádza nebezpečenstvo škody z predávajúceho na 
kupujúceho.

7. Zodpovednosť za chyby tovaru

7.1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa príslušné kvalitatívne parametre podľa 
platných noriem na dodaný tovar a podľa tejto zmluvy poskytuje záruku po dobu 
minimálne 24 mesiacov od prevzatia dodávky, ak výrobca neurčil inak.

7.2. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať tovar bez zrejmých chýb.
7.3. Kupujúci je  povinný písomne oznámiť skryté chyby a zrejmé chyby nezistené pri 

preberaní dodávky tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, 
najneskôr do konca dohodnutej záručnej lehoty. Predávajúci je  povinný písomne sa 
vyjadriť k reklamácii najneskôr do 10 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote 
nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.

Oznámenie o chybách tovaru musí obsahovať: 
číslo objednávky, 
popis chyby.

7.4. Uznané reklamované chyby predávajúci odstráni spôsobom podľa bodu 7.6. najneskôr 
do 5 dní po uznaní chyby.

7.5. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nevhodným skladovaním.
7.6. Kupujúcemu vyplývajú z chýb tovaru nároky na:

bezplatnú výmenu poškodených tovarov za nové,
- náhradu vzniknutej škody, 

pričom voľbu spôsobu uplatnenia nároku kupujúceho oznámi kupujúci predávajúcemu 
v písomnej reklamácii.

7.7. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú účastníci zmluvy 
postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. -  Obchodný 
zákonník v znení neskorších prepisov.

8. Obaly, balenie, doklady

8.1. Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo kjeho poškodeniu počas 
prepravy.

8.2. Tovar bude dodaný spolu s dodacím listom.

9. Zmluvné pokuty

9.1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, zaplatí predávajúci kupujúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny nedodaného tovaru za každý aj začatý 
deň omeškania.

9.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo požadovať od 
kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania.



9.3. V prípade neodstránenia chybného plnenia v dohodnutom termíne, má kupujúci právo 
požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny chybného 
plnenia za každý aj začatý deň omeškania.

10. Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma účastníkmi zmluvy a účinnosť 
nasledujúci deň po dni zverejnenia podľa platných právnych predpisov. Táto zmluva 
platí do 31.12.2020 alebo do vyčerpania finančného limitu stanoveného v bode 5.8. tejto 
zmluvy, podľa toho čo nastane skôr.

10.2. Nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 -  Cenová ponuka.
10.3. Účastníci zmluvy sa dohodli, že rámcová zmluva môže zaniknúť pred uplynutím 

dohodnutej doby a to vypovedaním zmluvy ktorýmkoľvek účastníkom rámcovej 
zmluvy. Výpovedná lehota podľa tohto boduje 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhému 
účastníkovi rámcovej zmluvy.

10.4. Zmeny, resp. doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané formou dodatkov k tejto 
zmluve po ich odsúhlasení oboma účastníkmi zmluvy. Takéto dodatky budú tvoriť 
nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia, resp. písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa 
považujú za doručené (v prípade neprevzatia adresátom) dňom nasledujúcim po dni 
vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi.

10.6. Táto zmluva je  vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane dva rovnopisy 
a predávajúci dva rovnopisy.

10.7. Účastníci sa dohodli, že na zmluvu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.8. Účastníci uzatvárajúci túto zmluvu prehlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním 
prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, 
vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť 
zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trebišove, dňa: 13.02.2020 V Trebišove, dňa: 13.02.2020

Kupujúci: Predávajúci

Mesto Trebljov PAPIER LECHMAN s.r.o.
PhDr. Marek Čižmár Jozef Lechman
primátor konateľ ^



Príloha k rámcovej zmluve

Cenová ponuka

Názov zákazky: Kancelárske potreby - 2020

                                                    Močarianska 5067

                                                    071 01 Michalovce

P.č. Predmet obstarávania MJ

Predpokladané 

množstvo MJ na 

rok 

Cena          

za MJ           

bez DPH 

Cena celkom        

bez DPH

Cena celkom         

s DPH

Archivácia

1. Euroobal priehľadný, matný,  formát A4 (100 ks v balení) balenie 100 0,89 89 106,80

2.
Viazacie kartónové dosky na spisy, mramor, jednostranne poťahované, z 1,5 mm 

strojnej lepenky spojené dlhými šnúrkami s popisným štítkom, formát A4 
kus 400 0,36 144 172,80

3. Rýchloviazač obyčajný papierový, formát A4 kus 300 0,075 22,5 27,00

4. Rýchloviazač papierový, závesný, formát A4 kus 300 0,11 33 39,60

5. Rýchloviazač plastový, formát A4 kus 300 0,07 21 25,20

6. Rýchloviazač plastový, bočný eurozáves, formát A4 kus 300 0,077 23,1 27,72

7. Poradač pákový (7,5 cm), formát A4 kus 200 0,67 134 160,80

8. Poradač na euroobaly-3-5cm (karisblok) štvorkrúžkový, formát A4 kus 40 0,95 38 45,60

9. Plastový obal so zapínaním na patentku, formát A4 kus 10 0,15 1,5 1,80

10. Plastový obal so zapínaním na patentku, formát A5 kus 10 0,15 1,5 1,80

11. Plastový obal s gumičkou, formát A4 kus 30 0,44 13,2 15,84

12. Mapa odkladacia bez chlopní, formát A4 kus 200 0,07 14 16,80

13. Mapa odkladacia s 3 chlopňami, formát  A4 kus 200 0,08 16 19,20

14. Písacia podložka s klipom obyčajná, formát A4 kus 15 0,49 7,35 8,82

15. Zatváracie plastové dosky s klipom, formát A4, čierna farba kus 15 0,69 10,35 12,42

16. Rozraďovač 10,5x24 cm (100 ks v balení) mix farieb balenie 2 1,65 3,3 3,96

17. Zásuvka na dokumenty, plastová, pre formát A4, stohovateľná, čierna farba kus 40 1,32 52,8 63,36

Identifikačné údaje predávajúceho: PAPIER LECHMAN s.r.o.



Zošity a tlačivá

18.
Zošit A4 linajkový, tvrdý obal, s vysekávaným abecedným registrom, min. 80 listov 

(záznamová kniha)
kus 5 1,55 7,75 9,30

19. Zošit A5 linajkový, tvrdý obal, min. 60 listov kus 30 0,41 12,3 14,76

20. Zošit A4 linajkový, tvrdý obal, min. 100 listov (záznamová kniha) kus 30 0,7 21 25,20

21. Zošit A4 linajkový, mäkký obal, min. 60 listov kus 10 0,46 4,6 5,52

22. Blok A4 so špirálou, min. 70 listov, linajkový, perforovaný, dierovaný blok 5 0,9945 4,9725 5,97

23. Žiadanka na prepravu, formát A6, min. 100 listov blok 70 0,36 25,2 30,24

24. Záznam o prevádzke motorových vozidiel, min. 100 listov v bloku blok 50 0,78 39 46,80

25. Denník dispečera, formát A4, min. 50 listov v bloku blok 10 0,8 8 9,60

26. Podacia kniha, formát A4, mäkký obal, min. 100 listov v bloku blok 2 2,05 4,1 4,92

27. Dovolenka, formát A6, min. 100 listov v bloku blok 50 0,43 21,5 25,80

28. Potvrdenka s juxtou (samoprepis), A6, 25x3 listy, číslovaná blok 400 0,56 224 268,80

29. Priepustka, formát A6, min. 100 listov v bloku blok 50 0,25 12,5 15,00

Obálky

30.
Obálka C5 - D, DVR, OD, 162x229 mm, samolepiaca, z recyklovaného papiera 

alebo ekvivalent (1000 ks v balení)
balenie 30 25,9 777 932,40

31.
Obálka C5 - D, 162x229 mm, samolepiaca, z recyklovaného papiera alebo 

ekvivalent (1000 ks v balení)
balenie 5 27,35 136,75 164,10

32.
Obálka C5 čistá, 162x229 mm, samolepiaca, z recykl. papiera alebo ekvivalent 

(1000 ks v balení)
balenie 4 11,28 45,12 54,14

33.
Obálka C6 čistá, 114x162 mm,  samolepiaca, z recykl. papiera alebo ekvivalent 

(1000 ks v balení)
balenie 10 5,2 52 62,40

34.
Obálka B6 - D, DVR, OD, 125x176 mm, samolepiaca, z recykl. papiera alebo 

ekvivalent (1000 ks v balení)
balenie 4 19,74 78,96 94,75

35.
Obálka B6 - D, 125x176 mm, samolepiaca, z recykl. papiera alebo ekvivalent 

(1000 ks v balení)
balenie 4 19,74 78,96 94,75

36. Obálka kartónová 275x355 mm, 300g/m2, pre formát A4 kus 100 0,17 17 20,40

37. Obálka kartónová 410x540 mm, 300g/m2, pre formát A3 kus 100 0,336 33,6 40,32

38. Obálka B4 s x-dnom (s rozšíreným dnom), samolepiaca kus 200 0,1452 29,04 34,85

39. Obálka bublinková, veľkosť 7G (250x350) kus 40 0,0972 3,888 4,67

40. Obálka bublinková, veľkosť 4D (200x275) kus 40 0,065 2,6 3,12



41.
Obálka plastová, formát A3, 400x500 mm, pevné 70 mic, biela farba, samolepiaca, 

popisovateľná
kus 20 0,14 2,8 3,36

42.
Obálka plastová, formát A4, 250x350 mm, stredne pevné 60 mic, biela farba, 

samolepiaca, popisovateľná
kus 20 0,25 5 6,00

43. Obal na CD SLIM papierový kus 100 1,5 150 180,00

44. Obálka bez dna samolepiaca, pre formát A4 kus 1500 0,033 49,5 59,40

Perá, zvýrazňovače, ceruzky

45. Pero guľôčkové s červenou náplňou kus 10 0,036 0,36 0,43

46. Pero jednorazové s  modrou náplňou kus 100 0,036 3,6 4,32

47.
Plastové modré/čierne guľôčkové pero, gumová rukoväť, kovové doplnky, s 

modrou náplňou
kus 500 0,125 62,5 75,00

48. Gumovateľné pero s modrou náplňou kus 10 0,99 9,9 11,88

49. Gumovateľné pero s čiernou náplňou kus 10 1,26 12,6 15,12

50. Gumovateľné pero s červenou náplňou kus 10 1,36 13,6 16,32

51. Gulôčkové pero s modrou náplňou, na strunke s prilepovacím stojanom kus 10 0,27 2,7 3,24

52. Ceruzka HB s gumou kus 60 0,12 7,2 8,64

53. Permanentný popisovač, šírka stopy 2,5 mm, sada 4 farieb sada 50 0,67 33,5 40,20

54. Permanentný popisovač na alkoholovej báze, šírka stopy 1-4,6 mm, čierna farba kus 20 0,15 3 3,60

55.
Permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze a vláknovým hrotom, 

šírka stopy 1 mm, modrá farba
kus 20 0,16 3,2 3,84

56.
Permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze a vláknovým hrotom, 

šírka stopy 1 mm, červená farba
kus 20 0,16 3,2 3,84

57.
Permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze a vláknovým hrotom, 

šírka stopy 1 mm, zelená farba
kus 20 0,16 3,2 3,84

58. Popisovač na CD a DVD, šírka stopy 0,6 mm, čierna farba kus 50 0,195 9,75 11,70

59. Zvýrazňovač zrezaný hrot, šírka stopy 1-4 mm, sada 4 farieb sada 40 0,65 26 31,20

Ostatné

60. Etikety samolepiace, 70x36 mm, 100 hárkov v balení balenie 2 3,5 7 8,40

61. Guma obyčajná malá kus 20 0,052 1,04 1,25

62. Lepiaca páska transparentná 48 mm x 66 m kus 30 0,39 11,7 14,04

63. Lepiaca páska priesvitná, 19 mm x 33 m kus 50 0,144 7,2 8,64

64. Stojan na lepiacu pásku kus 10 0,74 7,4 8,88



65. Tuhé tyčinkové lepidlo pre najširšie kancelárske využitie 20 g kus 80 0,12 9,6 11,52

66. Pravítko, 30 cm kus 20 0,11 2,2 2,64

67.
Samolepiace papierové záložky, 4 druhy farieb v balení,  s rozmerom min. 40x12 

mm, min.40 lístkov z každej farby
balenie 60 0,28 16,8 20,16

68.
Samolepiace záložky šípka, 12x50 mm, 5 druhov farieb v balení, min. 25 lístkov z 

každej farby
balenie 50 0,36 18 21,60

69. Odkazovka samolepiaca 75x75 mm (76x76 mm), min. 400 listov kus 50 0,74 37 44,40

70. Poznámkový blok lepený, min. rozmer 7,5x7,5x5 cm kus 50 0,24 12 14,40

71. Nožnice min. 16 cm kus 15 0,39 5,85 7,02

72. Zošívačka kovová, min. 30 listov kus 15 0,83 12,45 14,94

73. Rozšívačka kus 10 0,28 2,8 3,36

74. Dierovačka kovová s príložníkom, min. 25 listov kus 10 1,68 16,8 20,16

75. Zvlhčovacia poduška gélová kus 10 0,46 4,6 5,52

76.
Kancelárske plastové strúhadlo so zásobníkom, min. rozmer 40mm x 20mm x 

30mm (ŠxVxH)
kus 15 0,05 0,75 0,90

77. Korekčná páska, 4,2 mm,dĺžka pásky 14 m kus 60 0,51 30,6 36,72

78. Spony kancelárske na spisy, kovové, oblé, dĺžka 32 mm, min. 75 ks v krabičke krabička 150 0,12 18 21,60

79. Spony kancelárske na spisy, kovové, oblé, dlžka 50 mm, min. 100 ks v krabičke krabička 50 0,26 13 15,60

80. Spony kancelárske na spisy kovové, oblé, dĺžka 75 mm, min. 25 ks v krabičke krabička 20 0,57 11,4 13,68

81. Kancelárske spinky do zošívačky 24/6, min. 2000 ks v krabičke krabička 50 0,33 16,5 19,80

82.
Špendlíky s farebnými plastovými hlavičkami na korkové tabule, min. 100 ks v 

balení
balenie 3 0,403 1,209 1,45

83. Kalkulačka s desaťmiestným veľkým nakloneným displejom kus 10 1,95 19,5 23,40

84. Univerzálny orezávač stredný kus 20 0,18 3,6 4,32

85. Špagát PP 50 g kus 20 0,28 5,6 6,72

86. Razítková farba modrá, min. 30 ml kus 10 0,17 1,7 2,04

87. Razítková farba čierna, min. 30 ml kus 10 0,17 1,7 2,04

88. Razítková farba červená, min. 30 ml kus 10 0,17 1,7 2,04

89. Drôtený stojan na písacie potreby kus 10 0,66 6,6 7,92

90. Drôtený stojan na spinky kus 10 0,56 5,6 6,72

Spolu x x 2975,9495 3571,14

Cenová ponuka predávajúceho zo dňa: 03.02.2020


