
RÁMCOVÁ DOHODA 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany 

Kupujúci: Základná škola v Jarovniciach 

Sídlo: Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 

V zastúpení: Mgr. Mária Pavlíková, riaditeľka školy 

IČO:36 158 119 

DIČ: 2021383518 

Tel. č.: 051 / 459 42 19 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN: SK78 0200 0000 0016 3472 6254 

Email: zsjarovnicel 92(S)qmail.com 

(ďalej len „kupujúci") 

Predávajúci: Kreatívny raj, s.r.o. 

Adresa: Hlavná 2937/133, 080 01 Prešov 

V zastúpení: Martin Onofrej, konateľ 

IČO: 47 456 094 

DIČ:2023892695 

Tel. č.: 0944 025 815 

Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 

IBAN: SK78 3000 0000 0000 0031 3920 

E-mail: eden@kreativnyraj.sk 

(ďalej len „predávajúci") 

C M 
Úvodné ustanovenie 

Podkladom pre uzatvorenie tejto rámcovej dohody - zmluvy (ďalej len „dohoda") na nákup 
- dodávka školských potrieb (ďalej len „tovar") je ponuka predávajúceho - ocenená 
špecifikácia tovarov zo dňa 13.10.2020 (príloha č. 1), ktorá je výsledkom verejného 
obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovarov podľa § 117 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vyhlásenej vo výzve na predkladanie ponúk pod č. j. 
JAR-2020/74-ZŠ-07 zo dňa 09.10.2020. 
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ČI. II 
Predmet dohody, podmienky plnenia dohody 

1. Predmetom tejto dohody je nákup - dodávka školských potrieb podľa ocenenej 
špecifikácie tovarov, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto dohody vrátane súvisiacich služieb 
a dopravy na miesto plnenia (dodania tovarov) do 26.10.2020 odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto dohody. 

2. Plnenie bude realizované formou písomných objednávok (e-mailom, poštou, osobným 
prevzatím) podľa potrieb kupujúceho, v ktorých vyšpecifikuje najmä druh (názov položky 
tovaru), množstvo a cenu. 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu nový, nepoužitý tovar a nie recyklovaný tovar 
(papier - zošity). 

4. Tovar musí spĺňať všetky požadované parametre a vlastnosti uvedené v prílohe č. 1 tejto 
dohody - ocenenej špecifikácie tovarov. 

5. Kupujúci si vyhradzuje právo nevyčerpať (neodobrať) celkové množstvo tovarov podľa 
tejto dohody, ktorého dodanie je podmienené počtom žiakov v hmotnej núdzi v zmysle 
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky a výškou schválenej a poskytnutej dotácie. 

6. Plnenie predmetu zákazky musí byť v súlade so zákonom č. 544/2010 a metodickým 
usmernením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytovaní dotácii 
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

7. Predpokladaný priemerný počet žiakov pre školské polroky školského roka 2020/2021 
je 1152 žiakov ZŠ. 

ČI. III 
Miesto plnenia 

Miestom plnenia (dodania) je: Základná škola v Jarovniciach, Jarovnice 192, 
082 63 Jarovnice. 

ČI. IV 
Termín, obsah a spôsob plnenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar priebežne do miesta plnenia počas platnosti tejto 
dohody, na základe písomných objednávok, odo dňa prevzatia, resp. doručenia písomnej 
objednávky, a to v nasledovných termínoch plnenia: 

a) prvé dodanie tovaru (pre prvý školský polrok školského roka 2020/2021) -
najneskôr do 26. októbra 2020, 

b) druhé dodanie tovaru (pre druhý školský polrok školského roka 2020/2021) -
najneskôr do 15. marca 2021, 

2. Za záväznú písomnú objednávku sa považuje aj objednávka kupujúceho doručená 
predávajúcemu e-mailom, poštou alebo osobným prevzatím. Kupujúci vystaví písomnú 
objednávku v súlade s ocenenou špecifikáciou tovarov (príloha č. 1) na počet 
požadovaného tovaru v príslušnom školskom polroku a doručí ju predávajúcemu 
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najneskôr do 5 dní pred termínom dodania v príslušnom školskom polroku. Predávajúci 
potvrdí objednávku kupujúcemu a uvedie deň dodania tovaru, ktorý odsúhlasí kupujúci. 

3. Odovzdanie tovaru kupujúcemu uskutoční zodpovedný zástupca predávajúceho v mieste 
plnenia. Dopravu na miesto plnenia zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady a nesie 
plnú zodpovednosť za škody vzniknuté na tovare až do jeho odovzdania kupujúcemu. 

4. Dodávka predmetu dohody sa považuje za splnenú prevzatím dodávky v mieste plnenia 
zodpovedným zástupcom kupujúceho, ktorý vykoná kontrolu druhu a množstva tovaru. 
Predmet objednávky sa bude preberať na základe daňového dokladu a dodacieho listu, 
ktorý odsúhlasia a potvrdia zodpovední zástupcovia oboch zmluvných strán. 

5. Nesplnenie akejkoľvek podmienky alebo požiadavky kupujúceho, uvedenej v tejto zmluve 
alebo v prílohe č. 1 - ocenenej špecifikácii tovarov, sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok. 

6. V prípade, že počas platnosti dohody sa prestane niektorý tovar uvedený v prílohe č. 1 -
ocenenej špecifikácii tovarov vyrábať, môže ho predávajúci nahradiť po dohode 
s kupujúcim iným tovarom, ale len v rovnakej alebo vyššej kvalite a rovnakej alebo nižšej 
cene vyradeného tovaru. 

ČI. V 
Cena 

1. Cena za plnenie predmetu tejto dohody v rozsahu či. I. a II. je dohodnutá medzi 
kupujúcim a predávajúcim v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou 
predávajúceho - ocenenou špecifikáciou tovarov (príloha č. 1). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny predmetu dohody sú stanovené ako 
pevné na základe predloženej cenovej ponuky, ktoré sú uvedené v ocenenej špecifikácii 
tovarov (prílohe č. 1) tejto dohody. Celková cena v ocenenej špecifikácii tovarov (prílohe 
č. 1) je uvedená v eurách ako konečná s DPH. Predávajúci je platcom dane z pridanej 
hodnoty. Ceny jednotlivých druhov tovaru sú vrátane dopravy na miesto plnenia 
a štandardného balenia. 

ČI. VI 
Platobné podmienky a nadobudnutie vlastníckeho práva 

1. Predávajúcemu vzniká právo na vystavenie faktúry na dohodnutú časť kúpnej ceny 
dňom dodávky tovaru na základe písomnej objednávky. Kupujúci uhradí cenu 
za jednotlivé plnenia predmetu dohody na základe samostatných daňových dokladov -
faktúr, vystavených predávajúcim po odovzdaní jednotlivých dodávok tovarov 
za príslušné školské polroky na základe objednávok. 

2. Platba je financovaná z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym 
vylúčením. Plnenie predmetu zákazky musí byť v súlade so zákonom č. 544/2010 
a metodickým usmernením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

3. Úhrada ceny bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku v lehote 
splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 
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Predávajúcemu preddavok nebude poskytnutý. Pre účely tejto dohody sa za deň úhrady 
považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho (objednávateľa) 
na účet predávajúceho. 

4. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. V prípade, 
ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, určené všeobecne 
záväzným právnym predpisom alebo dohodou, bude kupujúci oprávnený vrátiť faktúru 
predávajúcemu s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry. Predávajúci je 
povinný podľa charakteru nedostatku faktúru opraviť alebo vystaviť novú. Na opravenej 
alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti faktúry. 

5. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 

Či. VII 
Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar v množstve, kvalite a v prevedení podľa 
podmienok dohodnutých v dohode. 

2. Predávajúci zodpovedá za škody na tovare do doby jeho prevzatia kupujúcim. 

3. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase odovzdávania a počas stanovenej lehoty bude 
mať vlastnosti stanovené technickými parametrami. 

4. Oznámenie chýb (reklamácia) môže byť uskutočnené e-mailom, poštou alebo osobným 
prevzatím. Doručené oznámenie o chybách musí obsahovať: označenie rámcovej 
dohody, označenie objednávky, popis chýb a jeho prejavov. 

5. Kupujúci musí umožniť predávajúcemu na základe jeho požiadavky fyzické overenie 
oprávnenosti reklamácie. 

6. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou kupujúceho znáša v plnom 
rozsahu predávajúci (napr. náklady na dopravu). 

7. Kupujúci je oprávnený v prípade dodania poškodeného tovaru, ktorý nespĺňa kvalitatívne 
podmienky podľa príslušných predpisov, odmietnuť jeho prevzatie. Kupujúci si 
vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti, štruktúry alebo 
množstva tovaru špecifikovaného v objednávke. 

8. Záručná lehota na tovar, ktorý kupujúci kúpi od predávajúceho je 24 mesiacov odo dňa 
jeho prevzatia. 

9. Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. 
Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zodpovednosti za vady tovaru. 

ČI. VIII 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. Pri nedodržaní termínu plnenia predávajúcim si kupujúci môže uplatniť za každý deň 
omeškania nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny tovaru uvedeného 
v objednávke. 

2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry kupujúcim si predávajúci môže uplatniť za 
každý deň omeškania nárok úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy. 
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri neodobratí celkového množstva tovarov celého 
predmetu plnenia podľa prílohy č. 1 - ocenenej špecifikácie tovarov tejto zmluvy, ktorého 
dodanie je podmienené počtom žiakov v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 544/2010 Z. 
z. o dotáciách a výškou schválenej a poskytnutej dotácie, predávajúci nebude 
sankcionovať kupujúceho. 

4. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá 
prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

5. Zodpovednosť za škodu sa bude riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. 

ČI. IX 
Doba trvania dohody a spôsob ukončenia dohody 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do 15.03.2021 odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto dohody alebo do vyčerpania celkového maximálneho finančného limitu, 
ktorý je pre predmet tejto dohody stanovený na 33.406,96 € s DPH, v závislosti od toho, 
čo uplynie skôr. 

2. Dohodu je možné ukončiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo 
jednostranným vypovedaním dohody ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Výpoveď musí byť 
písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli 
na výpovednej lehote 30 dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení 
výpovede druhej strane. 

3. Vypovedanie tejto dohody neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán, 
vyplývajúcich zo záväzných objednávok, uzavretých na základe tejto dohody. 

4. Kupujúci môže odstúpiť od rámcovej dohody, alebo jej časti podľa osobitného predpisu. 
(Napríklad podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka). 

5. Odstúpenie od dohody je možné iba z dôvodov uvedených v tejto dohode, 
pri podstatnom porušení dohody druhou stranou, alebo keď pre druhú stranu sa stalo 
splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným (napr.: v prípade poistnej 
udalosti t.j. živelná udalosť, likvidácia, konkurz atď.). Dohoda zaniká dňom doručenia 
písomného oznámenia o odstúpení od dohody druhej zmluvnej strane. Za podstatné 
porušenie dohody na účely odstúpenia od tejto dohody sa považuje najmä: 

a) 2x opakované meškanie predávajúceho s dodávkou tovaru, ak nedôjde k náprave ani 
po písomnom upozornení, 

b) 2x opakované dodávky nekvalitného tovaru v prípade, že kupujúci na nedostatky 
predávajúceho písomne upozornil, 

c) nesplnenie akejkoľvek podmienky alebo požiadavky kupujúceho, uvedenej v tejto 
zmluve alebo v prílohe č. 1 - ocenenej špecifikácii tovarov, 

d) opakované meškanie kupujúceho s úhradou faktúry o viac ako 35 dní po lehote 
splatnosti. 
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ČI. x 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dohody na webovej stránke 
kupujúceho. 

2. Ostatné neupravené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomnej zmeny zmluvy 
(dodatku), podpísanou oboma zmluvnými stranami. Prípadné zmeny a doplnky budú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. 

4. Dohoda je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci dve 
vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, 
na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

Príloha č. 1: Ocenená špecifikácia tovarov - cenová ponuka 

V Jarovniciach, 19. 10. 2020 V Prešove, 19. 10. 2020 

Za kupujúceho: Za predávajúceho: 

Základná škola Kreatívny raj, s.r.o. 

/Mgr. Mária Pavlíková Martin Onofrej 
riaditeľka školy konateľ 
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Základná škola v Jarovniciach. Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 

Obchodné meno. adresa alebo sídlo uchádzača: Kreatívny raj. s.r o., Hlavná 2937/133 08001 Prešov 

Príloha - špecifikácia tovarov k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky 
Predbežná cenová ponuka k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky 

Názov predmetu zákazky: 
"Dodávka školských potrieb" 

'or. č Názov položky tovaru (špecifikácia) MJ Množstvo 

Jednotková cena za 
položku (v EUR s DPH)/ v 

prípade neplatcu DPH 
konečná cena* 

Celková cena za 
položku (v EUR s DPH)/ 
v prípade neplatcu DPH 

konečná cena 

1. stupeň 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1 . 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2 1 . 

Žiacka knižka - zošit A5 

Obal na žiacku knižku - rozmer 305 x 215 mm, 280 
mic, obal na ŽK vyrobený z PVC v rôznych farbách; 
názov Žiacka knžka je po slovensky 

Zošit 511 - formát A5, biely z bezdrevného papiera 
70g/m2, 10 listov, linkovaný 20mm. hlava 20 mm, päta 

Zošit 512 - formát A5, biely z bezdrevného papiera 
70g/m2, 10 listov, linkovaný 16mm, hlava 20 mm, päta. s 
pijakom 

Zošit 513 - formát A5, biely z bezdrevného papiera 
70g/m2. 10 listov, linkovaný 12mm, hlava 20 mm, päta, s 
pijakom 

Zošit 5110 - formát A5, biely z bezdrevného papiera 
70g/m2, 10 listov, štvorčekovaný 10x10 mm s pijakom 

Farebný papier samolepiaci A4 /8 listový -
formát A4, samolepiaci oapier 8 ks v balení, mix farieb 

Zošit 511s pomoc.linajkou - formát A5, biely z 
bezdrevného papiera 70g/m2 10 listov, 15mm riadok a 
5mm pomocná linajka 

Zošit 624 - formát A6, biely z bezdrevného papiera 
60g/m2. 20 listový, linkovaný 8 mm, hlava 15 mm, päta 

Zošit 523 - formát A5. biely z bezdrevného papiera 
60g/m2, 20 listový, linkovaný 12 mm. hlava 20 mm. päta 

Zošit 524 - formát A5,biely z bezdrevného papiera 
60g/m2, 20 listov,linkovaný 8 mm,hlava 20 mm,päta,s 
okrajom 20mm 

Ceruza č. 2 - grafitová ceruza tvrdosti č. 2, drevené telo 
ceruzy s označením tvrdosti 

Lepidlo Wurstol a lebo ekvivalent - disperzné biele 
lepidlo, lepí papier, kartón, fotografie, drevo, kožu, textil 
120 ml 

Omaľovanka Disney A 5 - formát A5. min 8 listov, 
Disney mix 

Farebný papier A4 /8 listový - formát A4, obyčajný 
papier 8 ks v balení, mix farieb 

Školský box A 4 viac motívov - školský box A4. 
hĺbka min. 40 mm, materiál tvrdý kartón, zatváranie 
zaistené gumičkou, rôzne motívy 

Náčrtník A 4 /20 listový - 90 g/m2 A4, 20 listov, 
vhodný pre maľovanie obyčajnou ceruzkou, kriedami, 
uhlíkom 

Výkres A4 - výkres formát A4 z bezdrevného 
ofsetového kartónu, biely, min. 190 g/m2 

Výkres A3 - výkres formát A3 z bezdrevného 
ofsetového kartónu, biely, min. 190 g/m2 

Blok A 5 / 40 listový linkovaný - blok A5 lepený z 
bezdrevného papiera 

Obal na zošit A4 hrubý - hrubý obal na zošit formát 
A4, vyrobený z kvalitného 
ransparentného PVC 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

610 

610 

1440 

2916 

2916 

585 

1220 

2192 

0 

2058 

261 

3660 

257 

2440 

1830 

0 

3050 

12200 

6100 

1220 

3050 

0,22 € 

0,26 € 

0,11 € 

0,11 € 

0,11 € 

0,11 € 

0,70 € 

0,11 € 

0,00 € 

0,15€ 

0,15€ 

0,08 € 

1,00 € 

0,45 € 

0,28 € 

0,00 € 

0,30 € 

0,03 € 

0,06 € 

0,30 € 

0,19€ 

134,20 € 

158,60 € 

158,40 € 

320,76 € 

320,76 € 

64,35 € 

854,00 € 

241,12 € 

0,00 € 

308,70 € 

39,15 € 

292,80 € 

257,00 € 

1 098,00 € 

512,40 € 

0,00 € 

915,00 € 

366,00 € 

366,00 € 

366,00 € 

579,50 € 
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22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

3 1 . 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

4 1 . 

Obal na zošit A5 hrubý - hrubý obal na zošit formát 
A5. vyrobený z kvalitného 
transparentného PVC 

Náplň modrá do školského gul ičkového pera -
naplň modrá do pera 0,7 mm 

Anilinové farby - 1 2 farieb KOH-I-NOOR - sada 
anilinových vodových farieb KOH-I-NOOR alebo 
ekvivalent v uzatvárateľných krabičkách v tvare 
obdĺžnika, 12 farieb 

Temperové farby KOH-I-NOOR 16 ml, 10 
odtieňov alebo ekvivalent - temperové farby KOH-I-
NOOR alebo ekvivalent v 16 ml hliníkových tubách 10 ks 
v baleni, farby sú riediteľné vodou, 10 farieb 

Sada štetcov FOSILA 4 ks guľaté, č. 4,6,8,10 
alebo ekvivalent - sada 4 ks štetcov - guľatých 
štetcov č 4,6,8 a 10, prírodný vlasbyčajnou ceruzkou, 
kriedami, uhlíkom 

Sada štetcov FOSILA 4 ks ploché č. 4,8,10,12 
alebo ekvivalent - sada 4 ks štetcov - plochých 

štetcov č. 4,8.10 a 12, umelý vlas 

Školské guličkové pero - guličkové pero v 
nepriehľadnom plastovom prevedení 
pogumovaným úchytom, farba náplne modrá 

ICO Guma 300/30 Koh-I-Noor alebo ekvivalent 
klasická stieracia guma pre grafitové ceruzky pre školské 
použitie s motívom slona, rozmer 35 x 9 x 28 mm 

Displej Centropen Tornádo Fruity 20ks -s 
ergonomickým držaním a masážnymi bodmi s modrým 
zmizikovateľným atramentom.Širka stopy 0,3 mm. 
Dodávaný v displeji 5 x 4 ks. 

Orezávatko kovové Lamet alebo ekvivalent -
kvalitné kovové strúhadlo na orezávanie ceruziek 

Drevené farbičky 12 ks KOH-I-NOOR - Školské 
drevené farbičky v papierovej krabičke. Sada 12 farieb 
Dĺžka 175 mm. 

Pastelová ceruzka v laku P R O G R E S S O 12 ks 
KOH-I-NOOR alebo ekvivalent - pastelová ceruzka 
v laku PROGRESSO alebo ekvivalent, dodávaná v sade 
12 ks. dĺžka pastelky 153 mm, priemer 7,6 mm 

Plasticolor KOH-I-NOOR alebo ekvivalent - sada 
12 ks farebných pasteliek výbornej kvality, nešpinia ruky a 
sú 
vyrobené z plastickej hmoty 

Nožnice 13 cm zaoblené - symetrické nožnice so 
zaoblených hrotom 13 cm, 
materiál strižnej časti nerezová oceľ, plastový úchyt 

Peračník plný dvojradový - peračník obsahuje 
pastelky, fixky. 2 pravítka, strúhadlo, gumu 

Fixky Centropen 7550 sada 18 ks alebo 
ekvivalent - 18-kusová súprava farebných popisovačov 
s vyprateľnými 
atramentmi pri 60°C,odolávajú vyschnutiu, šírka stopy 1 
mm, valcový hrot priemeru 2 mm je odolný voči 
zatlačeniu; sada balená 
v plastovom obale. 

Kružidlo kovové - školské kovové kružidlo s 
náhradnou tuhou v plastovom obale. Polomer kruhu 5 -
175 rnm, dĺžka 140 mm. 

Pravítko 30 cm - priehľadné plastové pravítko s ľahko 
čitateľnou stupnicou. 

Sada guličkových p i e r 4 ks - jednorázové 
balenie v blistri , mix farieb (modrá,červená zelená, 
: • r r a 

Školská plastelína 10 farebná - Školská 
modelovacia hmota v 10 odtieňoch, balená vo fólii 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

2440 

2440 

610 

0 

349 

261 

2440 

1220 

815 

610 

0 

264 

493 

405 

405 

1076 

261 

261 

1220 

405 

0,11 € 

0,04 € 

1,50 € 

0,00 € 

0,80 € 

1,50 € 

0,20 € 

0,19€ 

0,52 € 

0,11 € 

0,00 € 

3,30 € 

2,10€ 

0,38 € 

6,45 € 

0,95 € 

1,00 € 

0,20 € 

0,44 € 

0,64 € 

Cena spolu 1.stupeň za položky s DPH v EUR: 

Hodnota DPH 20 % v EUR. 

Cena spolu 1.stupeň položky bez DPH v EUR: 

268,40 € 

97,60 € 

915,00 € 

0,00 € 

279,20 € 

391,50 € 

488,00 € 

231,80 € 

423,80 € 

67,10 € 

0,00 € 

871,20 € 

1 035,30 € 

153,90 € 

2 612,25 € 

1 022,20 € 

261,00 € 

52,20 € 

536,80 € 

259,20 € 

17319,19€ 

2 886,53 € 

14 432.66 € 
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2. stupeň 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1 . 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2 1 . 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Zošit 524 - formát A5.biely z bezdrevného papiera 
60g/m2, 20 listov.linkovaný 8 mm.hlava 20 mm.päta.s 
okrajom 20mm 

Žiacka knižka - zošit A5 

Zošit 544 - formát A5. biely z bezdrevného papiera 
60g/m2. 40 listov, linkovaný 8mm, hlava 20 mm, päta, s 
okrajom 20 mm 

Obal na žiacku knižku - rozmer 305 x 215 mm, 280 
mic, obal na ŽK vyrobený z PVC v rôznych farbách: 
názov Žiacka knžka je po slovensky 

Zošit 560 - formát A5, biely z bezdrevného papiera 
60g/m2. 60 listov, nelinkovaný 

Z o š i t 4 4 0 - formát A4, biely z bezdrevného papiera 
60g/m2. 40 listový, nelinkovaný 

Zošit 4 2 0 - formát A4, biely z bezdrevného papiera 
60g/m2, 20 listový, nelinkovaný 

Zošit 4 6 0 - formát A4, biely z bezdrevného papiera 
60g/m2, 60 listový, nelinkovaný 

Zošit 424 - formát A4, biely z bezdrevného papiera 
60g/m2, 20 listov, linkovaný 8mm. hlava 20 mm. päta, s 
okrajom 30 mm 

Z o š i t 4 4 4 - formát A4, biely z bezdrevného papiera 
60g/m2. 40 listov, linkovaný 8mm, hlava 20 mm, päta, s 
okrajom 30 mm 

Zošit 464 - formát A4, biely z bezdrevného papiera 
60g/m2, 60 listov, linkovaný 8mm, hlava 20 mm, päta, s 
okrajom 30 mm 

Zošit 545 - formát A5, biely z bezdrevného papiera 
60g/m2, 40 listov, štvorčekovaný 5mm 

Zošit 644 - formát A6. biely z bezdrevného papiera 
60g/m2, 40 listov, linkovaný 8mm 

Lepiaca tyčinka Pritt stick 20 g a lebo 
ekvivalent - lepiaca tyčinka 20 g, bez rozpúšťadiel 

Lepidlo Wurstol alebo ekvivalent - disperzné biele 
lepidlo, lepi papier, kartón, fotografie, drevo, kožu, textil 
120 ml 

Náčrtník A 4 /20 listový - 90 g/m2 A4, 20 listov, 
vhodný pre maľovanie obyčajnou ceruzkou, kriedami, 
uhlikom 

Výkres A4 - výkres formát A4 z bezdrevného 
ofsetového kartónu, biely, min. 190g/m2 

Výkres A3 - výkres formát A3 z bezdrevného 
ofsetového kartónu, biely, min. 190 g/m2 

Blok A 5 / 40 listový linkovaný - blok A5 lepený z 
bezdrevného papiera 

Ceruza č. 2 - grafitová ceruza tvrdosti č. 2, drevené telo 
ceruzy s označením tvrdosti 

Orezávatko kovové Lamet alebo ekvivalent -
kvalitné kovové strúhadlo na orezávanie ceruziek 

Náplň modrá do školského gul ičkového pera 
100ks - náplň modrá do pera 0,7 mm 

T e m p e r o v é farby KOH-I-NOOR 16 ml, 10 
odtieňov alebo ekvivalent - temperové farby KOH-I-
NOOR alebo ekvivalent v 16 ml hliníkových tubách 10 ks 
v balení, farby sú riedíteľné vodou, 10 farieb 

Zošit 4 4 5 - formát A4, biely z bezdrevného papiera 
60g/m2, 40 listov, štvorčekovaný 5mm 

Displej Centropen Tornádo Fruity 20ks -s 
ergonomickým držaním a masážnymi bodmi Širka stopy 
0,3 mm. Dodávaný v displeji 5 x 4 ks. 

Sada guličkových pier 4 ks - jednorázové 

balenie v blistri , mix farieb (modrá,červená zelená, 

čierna) 

Školské guličkové pero - guličkové pero v 
nepriehľadnom plastovom prevedení 
pogumovaným úchytom, farba náplne modrá 

Plasticolor KOH-I-NOOR alebo ekvivalent - sada 
12 ks farebných pasteliek výbornej kvality, nešpinia ruky a 
su vyrobené z plastickej hmoty 
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ks 
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ks 
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ks 
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2710 

542 

3252 

542 

157 

2710 

542 

471 

0 

3252 

0 

0 

0 

498 

274 

1084 

10840 

5420 

1084 

1084 

534 

1084 

0 

0 

534 

1084 

3252 

130 

0,11 € 

0,22 € 

0,23 € 

0,26 € 

0,31 € 

0,42 € 

0,29 € 

0,60 € 

0,00 € 

0,42 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,25 € 

1,00 € 

0,30 € 

0,03 € 

0,06 € 

0,30 € 

0,08 € 

0,11 € 

0,04 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,52 € 

0,44 € 

0,20 € 

2,10€ 

298,10 € 

119,24 € 

747,96 € 

140,92 € 

48,67 € 

1 138,20 € 

157,18 € 

282,60 € 

0,00 € 

1 365,84 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

124,50 € 

274,00 € 

325,20 € 

325,20 € 

325,20 € 

325,20 € 

86,72 € 

58,74 € 

43,36 € 

0,00 € 

0,00 € 

277,68 € 

476,96 € 

650,40 € 

273,00 € 
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29. 

30. 

3 1 . 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

4 1 . 

42. 

ICO Guma 300/30 Koh-I-Noor alebo ekvivalent -
klasická stieracia guma pre grafitové ceruzky pre školské 
použitie s motívom slona, rozmei 35 x 9 x 28 mm 

Školský box A 4 viac motívov - školský box A4, 
hĺbka min. 40 mm, materiál tvrdý kartón, zatváranie 
zaistené gumičkou, rôzne motívy 

Trojuholník s ryskou - trojuholník 45/160 mm, s 
oiernou ryskou f lastovy. transparentný 

Pravítko 30 cm - priehľadné plastové pravítko s ľahko 
čitateľnou stupnicou. 

Nožnice 17,5 cm - symetrické nožnice, materiál 
strižnej časti nerezová 
oceľ, plastový úchyt. 17,5 cm 

Obal na zošit A5 hrubý - hrubý obal na zošit formát 
A5, vyrobený z kvalitného 
transparentného PVC 

Obal na zošit A4 hrubý - hrubý obal na zošit formát 
A4, vyrobený z kvalitného 
transparentného PVC 

Peračník plný dvojradový - peračník obsahuje 
pastelky, fixky. 2 pravítka, stnihadlo, gumu 

Kružidlo kovové - školské kovové kružidlo s 
náhradnou tuhou v plastovom obale Polomer kruhu 5 -
175 mm, dĺžka 140 mm 

Farby akrylové 12 ml ,sada 12 ks v tube -v 

jasných odtieňoch riediteľné vodou s dobrou 

krycou schopnosťou 

Drevené farbičky 12 ks KOH-I-NOOR - Školské 
drevené farbičky v papierovej krabičke. Sada 12 farieb. 
Dfžka 175 mm 

Anilinové farby - 1 2 farieb KOH-I-NOOR - sada 
anilinových vodových farieb KOH-I-NOOR alebo 
ekvivalent v uzatvárateľných krabičkách v tvare 
ibdĺžnika 12 farieb 

Podložka A 4 papierová lakovaná - písacia 
podložka z lakovaného papiera. Na jednej strane riadky a 
na druhej strane mriežka. Formát A4 

Fixky Centropen 7 5 5 0 sada 18 ks alebo 
ekvivalent - 18-kusová súprava larebných popisovačov 
s vyprateľnými 
atramentmi pri 60"C,odolávajú vyschnutiu, šírka stopy 1 
mm, valcový hrot priemeru 2 mm je odolný voči 
zatlačeniu; sada balená 
v plastovom obale. 
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1084 

483 

157 

157 

0 

2710 

2710 

542 

304 

59 

0 

404 

1626 

1084 

0,19€ 

2,75 € 

0,29 € 

0,20 € 

0,00 € 

0,19€ 

0,11 € 

6,45 € 

1,00 € 

4,50 € 

0,00 € 

1,50 € 

0,06 € 

0,95 € 

Cena spolu 2.stupeň za položky s DPH v EUR: 

Hodnota DPH 20 % v EUR. 

Cena spolu 2 stupeň položky bez DPH v EUR: 

205,96 € 

1 328,25 € 

45,53 € 

31,40 € 

0,00 € 

514,90 € 

298,10 € 

3 495,90 € 

304,00 € 

265,50 € 

0,00 € 

606,00 € 

97,56 € 

1 029,80 € 

16 087,77 € 

2 681,29 € 

13 406.48 € 

Cena spolu 1.a 2.stupeň za položky s DPH v 
EUR: 

Hodnota DPH 20 % v EUR: 

Cena spolu 1.a 2. stupeň položky bez DPH v 
EUR: 

33 406,96 € 

5 567,83 € 

27 839,13 € 

Som platcom DPH. 

V Prešove dňa: 13.10.2020 

Odtlačok pečiatky a podpis/y 

Pozn.: * -jednotková cena za položku zahŕňa všetky náklady verejného obstarávateľa 
vrátane dopravy na miesto dodania určené verejným obstarávateľom 
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