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R Á M C O V Á   D O H O D A 

č. 12/2013 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci:  Dom tretieho veku 

 Polereckého 2, 851 04 Bratislava - Petržalka 

Zastúpený: Mgr. Daniela Palúchová, MPH, riaditeľka 

Kontaktná osoba: Mgr. Daniela Palúchová, MPH, riaditeľka,  

tel.č.: +421 2 62 31 00 65 

IČO: 35891866 

DIČ: 2020914280 

(IČ DPH): Nie je platcom DPH 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. Bratislava 

Číslo účtu: 25838803/7500 

 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

Predávajúci: CLEAN TONERY, s.r.o. 

 Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok 

 Zastúpený: Branislav Strašifták, konateľ 

 Kontaktná osoba: Branislav Strašifták, tel.č.: 033/64 125 97, 0903/433 234 

 IČO: 35891866 

 (IČ DPH): SK2021851084 

 Bankové spojenie: ČSOB 

 Číslo účtu: 4001535929/7500  

Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 32313/B,  

           oddiel: sro 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto Rámcovej dohody 

za nasledujúcich podmienok 

II. 

Úvodné ustanovenia 

1. účelom tejto dohody je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri 
poskytovaní služieb poskytovaných predávajúcim. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na dodanie predmetu 
zákazky. Kupujúci vyhlasuje, že je právnickou osobou oprávnenou uzavrieť túto dohodu. 
Právna subjektivita poskytovateľa je preukázaná výpisom z Obchodného registra. 

3. Účastníci dohody sa podľa § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah 
vyplývajúci z tejto dohody sa bude spravovať týmto zákonom. Kupujúci nenesie 
zodpovednosť za právne vzťahy predávajúceho voči tretím osobám. Predávajúci nenesie 
zodpovednosť za právne vzťahy kupujúceho voči tretím osobám, ak v tejto dohode nie je 
stanovené inak. 
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III. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto rámcovej dohody "Kancelárske potreby", "Čistiace výrobky" a "Tonerové 
náplne" (ďalej len „zmluva“) je: 

a) dohodnúť postup a podmienky podávania písomných objednávok kupujúceho na dodávanie 
tovaru podľa záujmu a potrieb kupujúceho zo sortimentu uvedeného v prílohe č. 1, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, podľa aktuálneho záujmu a potrieb kupujúceho, 

b) ak verejný obstarávateľ požiada o nacenenie položiek, ktoré nie sú súčasťou prílohy č. 1 
tejto zmluvy, budú tieto nacenované na základe písomnej požiadavky a následného 
odsúhlasenia verejného obstarávateľa. 

c) dohodnúť postup a podmienky potvrdzovania vyššie uvedených objednávok zo strany 
predávajúceho, 

d) dohodnúť práva a povinnosti zmluvných strán. 

2. Na základe tejto zmluvy nedochádza k jej plneniu. Táto zmluva sa plní na základe písomných 
objednávok kupujúceho. 

3. Potvrdením objednávky sa má sa za to, že obchodné podmienky dohodnuté touto zmluvou sú 
jej neoddeliteľnou súčasťou.  

4. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar kupujúcemu na základe objednávok riadne a včas 
a kupujúci sa zaväzuje riadne a včas dodaný tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť za 
dodaný tovar  cenu dohodnutú touto zmluvou 

5. Predávajúci predáva uvedený tovar kupujúcemu a prevádza naňho vlastnícke právo za 
podmienok stanovených v tejto rámcovej dohode. 

 

III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Predávajúci je povinný poskytovať služby s odbornou starostlivosťou. 

2. Predávajúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciach poskytnutých kupujúcemu 
v súvislosti s poskytovaním služieb. 

3. Kupujúci je povinný poskytovať predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre splnenie záväzkov 
vyplývajúcich z tejto dohody. Za súčinnosť podľa tejto dohody sa považuje najmä umožnenie 
plnenia tejto dohody v dohodnutom rozsahu, na dohodnutom mieste a v dohodnutom rozsahu. 

4. V prípade nepredvídateľných okolností (najmä vis major), brániacich riadnemu splneniu záväzku 
vyplývajúcemu z tejto dohody je účastník dohody, na ktorého strane tieto okolnosti nastali, 
povinný bezodkladne tieto oznámiť druhému účastníkovi dohody. 

 

 

IV. 

Písomné objednávky tovaru a ich potvrdzovanie 

1. Písomnú objednávku na dodanie tovaru doručuje kupujúci predávajúcemu osobne, poštou 
alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), v zmysle článku XI. tejto zmluvy. 

2. Objednávka musí obsahovať identifikačné údaje zmluvných strán, číslo objednávky, množstvo 
a špecifikáciu objednávaného tovaru, miesto dodania, lehotu dodania, dátum vystavenia 
objednávky a podpis povereného zástupcu kupujúceho. Písomnú objednávku je predávajúci 
povinný uchovať na účely fakturácie. 

3. Lehota pre potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho je 24 hodín od jej doručenia. 
V prípade, že predávajúci nebude môcť objednaný tovar dodať v súlade s objednávkou 
kupujúceho, a to vzhľadom na objednané množstvo alebo špecifikáciu, je povinný túto 
skutočnosť kupujúcemu oznámiť v lehote 24 hodín od doručenia objednávky, spolu s návrhom 
zmien (napr. v množstve, špecifikácii a pod.). Ak kupujúci predávajúcemu do 24 hodín od 
doručenia oznámenia predávajúceho s návrhom zmien nepotvrdí súhlas, má sa za to, že s nimi 
nesúhlasí. Oznámenia podľa tohto bodu budú doručované osobne, poštou alebo 
prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail). Počítanie hodín podľa tohto bodu sa prerušuje 
počas dní pracovného voľna, pracovného pokoja a sviatkov. 

4. Potvrdením objednávky alebo odsúhlasením zmeny objednávky podľa bodu 3. tohto článku 
bude uzatvorená čiastková kúpna zmluva, na základe ktorej vznikne záväzok predávajúceho 
dodať kupujúcemu objednaný tovar, previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a záväzok 
kupujúceho objednaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. 
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5. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť podmienky pre prijímanie písomností osobne 
a prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), a to každý pracovný deň od 8.30 hodiny do 
16.00 hodiny a tieto hodiny sú záväzné pre počítanie lehôt podľa bodu 3. tohto článku. 

 

V. 

Miesto, čas a spôsob plnenia 

1. Miesta dodania tovaru sú: 

- sídlo kupujúceho: Polereckého 2, 851 04 Bratislava - Petržalka 

 

2. Lehota dodania tovaru je päť pracovných dní odo dňa obdržania písomnej objednávky 
predávajúcim. 

3. Dopravu tovaru na miesto dodania zabezpečuje predávajúci na svoje vlastné náklady tak, aby 
bola zabezpečená ich dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením. 

4. Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. 

5. Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady spätný zber prázdnych (použitých) 
tovarov. 

6. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu 
tovar je splnená tým, že kupujúcemu umožní s ním nakladať (t.j. tovar prevziať) v dohodnutom 
mieste dodania s tým, že predávajúci je povinný spresniť čas dodania poverenému zástupcovi 
kupujúceho najneskôr 1 deň pred ich dodaním. V opačnom prípade kupujúci nie je povinný 
tovar prevziať v deň dodania, ale až v nasledujúci pracovný deň. Náklady spojené odmietnutím 
prevzatia vopred neoznámenej dodávky a dodávky uskutočnenej v pracovných dňoch mimo 
času uvedeného v prvej vete tohto bodu znáša predávajúci.  

7. Kupujúci sa zaväzuje urobiť všetky úkony, ktoré sú potrebné podľa tejto zmluvy a právnych 
predpisov na to, aby mu predávajúci mohol objednaný tovar dodať. Prevzatie dodaného tovaru 
je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na dodacom liste; jedna kópia dodacieho 
listu zostáva kupujúcemu. 

VI. 

Kúpna cena, platobné podmienky 

1. Kúpna cena jednotlivých položiek predmetu zmluvy (tovaru) je stanovená dohodou zmluvných 
strán v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Kúpna cena jednotlivých položiek predmetu zmluvy je  

- na vybrané druhy tovaru podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

3. Zvýšenie dohodnutej kúpnej ceny podľa tohto článku zmluvy je možné iba na základe dohody 
zmluvných strán v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. 
zmeny colných predpisov a pod.), pričom táto zmena ceny musí byť doložená v časovej 
súvislosti so zmenou legislatívnou. 

4. Dohodnutú kúpnu cenu a DPH v zmysle platných právnych predpisov za dodaný tovar bude 
kupujúci uhrádzať predávajúcemu na základe predložených faktúr so 14 - dňovou lehotou 
splatnosti, ktorá sa počíta odo dňa  riadneho doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra bude 
uhrádzaná prevodným príkazom. 

Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov, číslo tejto zmluvy, špecifikáciu fakturovanej ceny dodaného 
tovaru s konkretizáciou tovaru, číslo objednávky kupujúceho a prípadne ďalšie prílohy podľa 
tejto zmluvy. V prípade doručovania faktúry poštou je nevyhnutné faktúru zasielať doporučene 
v obálke označenej slovom „Faktúra“. Pri faktúre, ktorá nie je doručená osobne alebo 
doporučene nemožno vymáhať úrok z omeškania v zmysle článku VIII. bod 1. písm. b) tejto 
zmluvy. 

5. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá v plnom rozsahu predávajúci. 

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je 
oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú 
odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 
plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. 
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7. Právo na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny vzniká predávajúcemu dodaním tovaru 
kupujúcemu. 

8. Zmluvné strany potvrdzujú, že predávajúci je platiteľom DPH a kupujúci nie je platiteľom DPH.  

 

VII. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. 

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy v čase, keď prevezme tovar 
alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci 
poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. 

 

VIII. 

Zodpovednosť za vady tovaru 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar dodaný na základe tejto zmluvy a konkrétnej objednávky 
spĺňa príslušné kvalitatívne parametre podľa platných noriem a je povinný poskytnúť na neho 
záruku. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru na základe 
dodacieho listu.  

2. Ak je na niektorom tovare uvedený dátum spotreby, predávajúci je povinný dodať tento tovar 
tak, aby dátum jeho spotreby bol najmenej 21 mesiacov odo dňa prevzatia kupujúcim.   

3. Kupujúci má právo tovar s vadami, resp. dobou spotreby kratšou ako 21 mesiacov neprevziať, 
prípadne už prevzatý tovar bezodkladne vrátiť a požadovať dodanie náhradného tovaru bez 
vád. 

4. Kupujúci je povinný oznámiť písomne skryté vady alebo zrejmé vady nezistené pri preberaní 
tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení a reklamovať ich najneskôr do 
konca záručnej doby. 

5. Predávajúci je povinný sa písomne vyjadriť k reklamácii najneskôr do 10 pracovných dní po jej 
doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa zato, že súhlasí s opodstatnenosťou (t.j. že uznal 
vady). 

6. Oznámenie o vadách musí obsahovať:  

a) číslo tejto zmluvy a číslo (resp. inú špecifikáciu) objednávky, 
b) popis vady alebo popis spôsobu, akým sa vada prejavuje, 
c) dátum, pečiatku a podpis povereného zástupcu kupujúceho. 

7. Reklamované resp. oznámené vady predávajúci odstráni na základe reklamácie kupujúceho 
najneskôr do troch pracovných dní po uznaní vady.  

8. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním tovaru kupujúcim. 

9. V ostatných prípadoch neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť 
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti 
za vady a ustanoveniami § 429 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú záruku za akosť. 

IX. 

Sankcie 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie: 

a) v prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci právo na uplatnenie  
zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny nedodaného tovaru alebo jeho časti za každý deň 
omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu 
škody; 

b) v prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci právo 
na uplatnenie úroku z omeškania  v zmysle § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej 
republiky  č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 
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X. 

Doručovanie písomností 

1. Všetky dokumenty, oznámenia, žiadosti, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti určené 
druhej zmluvnej strane (ďalej len „písomnosti“) musia byť doručené, ak táto zmluva 
neustanovuje inak: 

a) v písomnej forme prostredníctvom pošty doporučene s doručenkou; za deň doručenia sa 
považuje dátum prevzatia zásielky, alebo  

b) osobne do sídla druhej zmluvnej strany, alebo 
c) formou e-mailu, pri bežnej komunikácii (aj pri objednávaní tovaru) zaslaním spätného 

potvrdzujúceho e-mailu príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa 
nepovažuje správa automaticky vygenerovaná systémom. 

2. V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov v záhlaví zmluvy alebo v kontaktných osobách 
a údajoch uvedených v záverečných ustanoveniach zmluvy je príslušná zmluvná strana, ktorej 
sa zmena týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. 
Ak zmluvné strany nesplnia svoju oznamovaciu povinnosť, má sa zato, že platia posledné 
známe identifikačné údaje alebo údaje vyplývajúce z príslušného registra. 

 

XI. 

Zánik zmluvy 

1. Táto zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou danou ktoroukoľvek zmluvnou stranou a to aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď preukázateľne doručená adresátovi, 

c) odstúpením od tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia 
zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

d) zmluvné strany sa dohodli, že  za podstatné porušenie povinností zmluvnej  strany sa bude 
považovať akékoľvek porušenie povinností vyplývajúcich pre zmluvné strany z tejto zmluvy. 
Odstúpeniu od tejto zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie adresované porušujúcej 
zmluvnej strane o podstatnom porušení zmluvy a o možnosti odstúpenia, ak v primeranej 
lehote stanovenej oznamujúcou zmluvnou stranou nedôjde k náprave. Odstúpenie od zmluvy 
je platné a účinné dňom preukázateľného doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 
tejto zmluvy, 

e) zánikom predávajúceho, 

f) ak bol na predávajúceho podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo predávajúci vstúpil do 
likvidácie alebo bola predávajúcemu po podpise tejto zmluvy pozastavená alebo ukončená 
živnosť, ktorá ma vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy, 

g) ak je voči druhej strane dohody vedený výkon rozhodnutia t.j. v zmysle ustanovení zákona č. 
233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene 
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákona  č. 563/2009 Z.z. Zákon o 
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podaný návrh na 
konkurz alebo reštrukturalizáciu alebo iná obdobná skutočnosť.  

2. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné v lehote jedného mesiaca od 
ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy vysporiadať všetky svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy. 
Nároky predávajúceho na zaplatenie ceny za  riadne a včasné dodanie objednaného tovaru 
nebudú pri ukončení tejto zmluvy dotknuté. 

3. Zánikom tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti jej strán v nej zakotvené, okrem nárokov 
na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky. 

 

XII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Nedeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

- príloha č. 1  
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2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obstarávateľa.  

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti na dobu 
36 mesiacov alebo vyčerpania finančného limitu , t.j. 15 000,- Eur bez DPH. 

4. Zmluvné strany si na vecné plnenie a realizáciu tejto zmluvy určili kontaktné osoby: 

kupujúci: Mgr. Haruštiaková , tel.: 02/62524641 , e-mail: dtv@dtv.sk 

predávajúci: Erik Stankovič, konateľ, tel: 033/64 125 97, 0904146886,  

e-mail: stankovic@clean-tonery.sk 

5. Vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

6. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou 
písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

7. Zmluva je vyhotovená v siedmich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží predávajúci dve 
a kupujúci päť vyhotovení. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je im dostatočne určitý a zrozumiteľný, je prejavom 
ich slobodnej a vážnej vôle, zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na znak súhlasu 
ju vlastnoručne podpisujú.   

 

V Bratislave, dňa 05.12.2013     V Bratislave, dňa 05.12.2013 

  

 

 

 

.............................................................   ............................................................ 

 Mgr. Daniela Palúchová, MPH, riaditeľka                     Branislav Strašifták, konateľ spoločnosti  

                   Dom tretieho veku                                                    CLEAN TONERY, s.r.o. 

    

 

................................................ 

Branislav Strašifták,  
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Príloha č. 1 

Kancelárske 
a čistiace 
potreby 

         

Por.č. Názov MJ mn. JC s 
DPH 

CC s 
DPH 

1 Zošit A4 tvrdé dosky, 150 listov, linajkový ks 20 2,20 € 44,00 € 

2 Zošit A4 tvrdé dosky, 100 listov, linajkový ks 20 1,00 € 20,00 € 

3 Zošit A5 mäkké dosky, 60 listov, linajkový ks 10 0,30 € 3,00 € 

4 Samolepiaci blok Tix 76x75 mm žltý ks 10 0,20 € 2,00 € 

5 Samolepiaca nálepka - záložka farebná 20x50 mm ks 10 0,30 € 3,00 € 

6 Ceruzka s gumou ks 40 0,10 € 4,00 € 

7 Guličkové pero modré ks 30 0,12 € 3,60 € 

8 Lepiaca páska 19/66 transparent ks 6 0,26 € 1,56 € 

9 Lepiaca páska 25x66 transparent ks 6 0,33 € 1,98 € 

10 Dosky s gumičkou ks 10 0,50 € 5,00 € 

11 Rýchloviazač A4 závesný ks 60 0,98 € 58,80 € 

12 Rýchloviazač A4  ks 60 0,71 € 42,60 € 

13 Obal závesný Euro A4 číry/100 ks bal 20 1,20 € 24,00 € 

14 Zakladač pákový 7,5 cm ks 50 0,70 € 35,00 € 

15 Stojan na časopisy  ks 10 0,45 € 4,50 € 

16 Xeropapier Xerox Marathon A4, 80 gr., 500 hárkov bal 120 2,40 € 288,00 € 

17 Xeropapier Maestro classic A3, 80 gr., 500 hárkov bal 20 4,80 € 96,00 € 

18 Korekčná páska Speed cover, 10m x 5 mm ks 10 0,70 € 7,00 € 

19 Náplň do zošívačky 24/6  ks 6 0,11 € 0,66 € 

20 Zvýrazňovač Stabilo Boss, sada 4 ks v PVC 
púzdre 

bal 10 2,20 € 22,00 € 

21 Poštové obálky samolepiace C5, 162x229 mm, 
papier biely, 1000 ks 

bal 2 13,50 € 27,00 € 

22 Poštové obálky samolepiace C6, 114x162 mm, 
biely papier, 1000 ks 

bal 2 6,90 € 13,80 € 

23 Poštové obálky samolepiace B4, 250x353 mm, 
biely papier, 350 ks 

bal 2 40,20 € 80,40 € 

24 Poštová obálka B6 s doručenkou "Doporučene", 
biely papier, 1000 ks 

bal 2 27,80 € 55,60 € 

25 Poštová obálka B6 s doručenkou "Do vlastných 
rúk", biely papier 

bal 2 27,80 € 55,60 € 

26 Tlačivo Priepustka  ks 200 0,26 € 52,00 € 

27 Tlačivo Dovolenkové lístky blok A6 ks 200 0,39 € 78,00 € 

28 Tlačivo Žiadanka na prepravu ks 200 0,44 € 88,00 € 

29 Toner: alternatívny toner HP CE285A black ks 8 18,00 € 144,00 € 

30 Toner: Inkjet HP C6578/ No. 78 color - alternatívny ks 4 11,00 € 44,00 € 
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31 Toner: Inkjet HP C6615A black komp. ks 8 9,50 € 76,00 € 

32 Toner: alternatívny toner HP Q2612A black ks 8 15,00 € 120,00 € 

33 Toner: alternatívny toner HP Q5949A black ks 10 16,00 € 160,00 € 

34 Toner: alternatívny toner HP CE505X black ks 8 25,00 € 200,00 € 

35 Toner: alternatívny toner Canon FX-10 black ks 8 15,00 € 120,00 € 

36 Toner: alternatívny toner Canon E30 black ks 10 22,00 € 220,00 € 

37 Toner: Konica Minolta Di 152 (TN114) black orig. ks 4 24,00 € 96,00 € 

38 Toaletný papier 190 mm ks 44 0,37 € 16,28 € 

39 Toaletný papier 68 m ks 190 0,35 € 66,50 € 

40 Servítky biele bal 48 0,33 € 15,84 € 

41 Papierové utierky bal 12 12,50 € 150,00 € 

42 Mikroténové sáčky 200x300 á 50 ks 60 0,20 € 12,00 € 

43 Čierne vrecia 35 l, 30 ks ks 120 0,56 € 67,20 € 

44 Biela handra na zem ks 6 0,80 € 4,80 € 

45 Handra farebná na sklo ks 24 0,33 € 7,92 € 

46 Mr. Monk na riad 5 l ks 24 2,80 € 67,20 € 

47 Elcit 5 l ks 6 2,40 € 14,40 € 

48 Mr. Monk tekuté mydlo ks 10 1,00 € 10,00 € 

49 Rena antibakterial ks 2 5,90 € 11,80 € 

50 Pantra 05, 5 l ks 4 4,70 € 18,80 € 

51 Fixinela 500 ml ks 12 1,05 € 12,60 € 

52 Real 600 g- tekutý čistič na riad ks 12 1,15 € 13,80 € 

53 Abra 400 g-čistiaci prášok na riad ks 12 0,54 € 6,48 € 

54 Savo ks 12 1,10 € 13,20 € 

55 Revo wc 750 ml ks 4 1,20 € 4,80 € 

56 Somo WC ks 12 8,30 € 99,60 € 

57 Diava samolesk ks 4 2,20 € 8,80 € 

58 Diava 200 ml ks 4 1,20 € 4,80 € 

59 Biolit ks 4 3,40 € 13,60 € 

60 Mop flip ks 8 4,05 € 32,40 € 

61 Umývací prostriedok RM 25 kg  ks 6 53,80 € 322,80 € 

62 Tep ks 8 13,40 € 107,20 € 

63 Soľ granulovaná 10 kg ks 10 16,40 € 164,00 € 

64 Prací prášok ks 20 1,60 € 32,00 € 

65 Škrob 5 kg ks 12 11,50 € 138,00 € 

66 Aviváž ks 12 1,40 € 16,80 € 

67 Osviežovač vzduchu ks 10 2,10 € 21,00 € 

68 Tekuté mydlo 100 g ks 120 0,20 € 24,00 € 
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69 Krém na ruky ks 110 0,62 € 68,20 € 

70 Aro pasta na ruky- solvina ks 4 0,72 € 2,88 € 

71 Riedidlo S 6006 ks 8 3,90 € 31,20 € 

72 Drátenky ks 8 4,30 € 34,40 € 

73 Hubky na riad Bingo bal 2 0,32 € 0,64 € 

74 Handry farebné ks 30 0,91 € 27,30 € 

75 Prachovky flanelové ks 12 0,25 € 3,00 € 

76 Čaje pickwick vo vrecúškach ks 10 1,20 € 12,00 € 

77 Kryštálový cukor balený ks 6 1,20 € 7,20 € 

78 Káva Nescafé Classic crema ks 4 7,20 € 28,80 € 

79 Zrnková káva Lavazza Espresso ks 4 5,20 € 20,80 € 

80 Smotana do kávy ks 12 0,38 € 4,56 € 

81 Sušienky Opavia zlaté ks 6 0,90 € 5,40 € 

82 Pramenitá voda Rajec 1,5 l x 6 ks 12 3,00 € 36,00 € 

Cena s DPH spolu  4078,10€ 

 


