
Kúpna zmluva č. Z20211198_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru 2, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
IČ DPH: nie sme platcam
Bankové spojenie: IBAN: SK5481800000007000519082
Telefón: 0517081324

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Hauerland spol. s r.o.
Sídlo: Matúšova 56, 81104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35777885
DIČ: 2020276555
IČ DPH: SK2020276555
Bankové spojenie: IBAN: SK6402000000001364964753
Telefón: 0254776441

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zabezpečenie propagačných materiálov 1/2020
Kľúčové slová: Pero, poznámkový blok, USB Kľúč, Power Bank, Externý pevný disk, taška, dáždnik, 

kovová butylka, termoska, džbán, pohár, vizitka, poznámkový trhací blok, zápisník, 
reklamná tabuľa, Roll-up, reklamný stojan Áčko.

CPV: 22462000-6 - Propagačný materiál; 39294100-0 - Informačné a propagačné výrobky; 
79342200-5 - Propagačné služby; 79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby; 
79340000-9 - Reklamné a marketingové služby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. ŠPECIFIKÁCIA 1

2. ŠPECIFIKÁCIA 2

3. ŠPECIFIKÁCIA 3

Položka č. 1: ŠPECIFIKÁCIA 1

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

PERO KOVOVÉ - Guľôčkové pero, farba náplne modrá, 
kovové resp. hliníkové telo s úchopom a potlačou s 
logom verejného obstarávateľa, vysúvanie cez klikací 
mechanizmus, prevedenie tela minimálne v dvoch 
farbách, možné farby tela pera: čierna, strieborná alebo 
tmavomodrá, približné rozmery potlače: 45 x 7 mm

ks 400
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PERO PLASTOVÉ - Guľôčkové pero, farba náplne - 
modrá, plastové telo s úchopom, nepriesvitné a potlačou
s logom verejného obstarávateľa, vysúvanie cez klikací 
mechanizmus, prevedenie tela minimálne v troch 
farbách, možné farby tela pera: čierna, strieborná a 
tmavomodrá, približné rozmery potlače: 45 x 7 mm

ks 1 000

POZNÁMKOVÝ BLOK - Formát A5, minimálne 50 listov, 
linajkovaný, uzatváranie na gumičku, min. 1 textilná 
záložka, pevné prevedenie dosiek, farba dosiek čierna 
alebo tmavomodrá, materiál dosiek: koža alebo kartón 
potiahnutý látkou resp. imitáciou kože, biela potlač na 
prednej doske s logom podľa verejného obstarávateľa, 
približné rozmery potlače: 80 x 10 mm

ks 150

USB KĽÚČ - USB Flash disk, rozhranie 3.0, kapacita 
min. 16 GB, farba: čierna, sivá alebo modrá, s 
vysúvacím mechanizmom alebo bez mechanizmu pre 
port flash disku (nie s krytom portu flash disku, potlač 
jednostranná, približné rozmery potlače: 45x7 mm

ks 150

POWER BANK - Kapacita min. 10 000 mAh, min 1x 
USB port a 1x micro USB port, materiál tela: hliník alebo 
plast, farba tela: strieborná alebo čierna, s ochranou 
proti prehriatiu, prepätiu a skratu, proti prebíjaniu a 
nadmernému vybíjaniu, s LED indikátorom nabíjania, 
minimálny výstupný prúd: 2,1 A, potlač jednostranná s 
logom verejného obstarávateľa na tele powerbanku, 
približné rozmery potlače: 60 x 10 mm

ks 20

EXTERNY PEVNÝ DISK - Kapacita min. 1 TB (1000 
GB), rozhranie USB 3.0, napájanie cez USB, 
vyrovnávacia pamäť min. 8 MB, formát disku 2.5", farba 
tela strieborná alebo čierna, potlač jednostranná s logom
verejného obstarávateľa na tele externého pevného 
disku, približné rozmery potlače: 60 x 10 mm

ks 15

PAPIEROVÁ LAMINOVANÁ TAŠKA - Taška z papiera s
lesklou povrchovou úpravou (laminovaná), bavlnené 
držadlá, rozmer – min. na dokumenty A4 (24x8x32 cm), 
gramáž – minimálne 150 g/m2, povrch matný alebo 
lesklý, farba: biela a čierna, s obojstrannou potlačou na 
predných stranách tašky, s logom verejného 
obstarávateľa, približné rozmery potlače – 120 x 25 mm

ks 30

TEXTILNÁ TAŠKA - Materiál: bavlna, min. 100g/m2, 
min. rozmery: 35 x 40 cm; farba tmavomodrá, krátke 
rukoväte (max. 35 cm), s logom verejného 
obstarávateľa, približné rozmery potlače: 100 x 30 mm

ks 180

AUTOMATICKÝ DÁŽDNIK SKLADACÍ - Automatický 
skladací dáždnik – trojdielny, farba: čierna, priemer min. 
120 cm, materiál – polyester, potlač s logom verejného 
obstarávateľa na vrchu dáždnika, približné rozmery 
potlače: 100 x 20 mm

ks 70

KOVOVÁ BUTYLKA - Butylka v darčekovej krabičke, 
materiál nerez, objem min. 200 ml, min. rozmery 11 x 2 x
9 cm, logo verejného obstarávateľa na prednej strane 
butylky aj krabičky, približné rozmery potlače – 80 x 10 
mm

ks 50

SADA NEREZOVÉHO PERA A CERUZKY - Guľôčkové 
pero a mechanická ceruzka v darčekovej krabičke, farba
náplne pera modrá, farba tela pera a ceruzky strieborná,
materiál tela: kov (nerezová oceľ, chrómové doplnky) s 
potlačou loga verejného obstarávateľa, približné rozmery
potlače: 45 x 7 mm, v darčekovej krabičke s potlačou 
loga verejného obstarávateľa na vrchnej strane, približné
rozmery potlače krabičky: 60 x 18 mm

ks 100
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PERO S LASEROVÝM UKAZOVÁTKOM - Guľôčkové 
pero s dotykovým hrotom, farba náplne modrá, kovové 
resp. hliníkové telo s úchopom a potlačou s logom 
verejného obstarávateľa, vysúvanie cez otočný 
mechanizmus, pero musí obsahovať min. 1 x červený 
laser (min. triedy II), napájanie gombíkovými batériami, 
batérie musia byť súčasťou dodávky pera, farba tela 
pera strieborná, približné rozmery potlače – 45 x 7 mm

ks 30

TERMOSKA V TVARE DŽBÁNU - Materiál: nerez, 
objem min. 1 liter, termoizolačná, (vhodnosť pre 
uchovanie horúcich aj studených nápojov), s držiakom a 
plastovou zátkou s možnosťou prietoku bez jej snímania 
z tela termosky (dávkovací uzáver), s potlačou loga 
verejného obstarávateľa na tele džbánu, potlač musí byť
odolná voči umývačke riadu, približné rozmery potlače – 
90 x 15 mm

ks 4

DŽBÁN - Sklenený džbán, materiál - varné 
borosilikátové sklo bez prímesí olova a kadmia, objem 
min. 1 liter, s uškom na uchopenie, vhodný do 
chladničky a umývačky riadu, s potlačou loga verejného 
obstarávateľa na tele džbánu odolnou voči umývačke 
riadu, približné rozmery potlače – 90 x 15 mm

ks 2

SADA SKLENENÝCH POHÁROV - Sada 8 sklenených 
pohárov, objem jedného pohára min. 250 ml, vhodný na 
studené nápoje s možnosťou umývať v umývačke riadu, 
s potlačou loga verejného obstarávateľa na tele pohára 
odolnou voči umývačke riadu, približné rozmery potlače 
– 60 x 10 mm.

ks 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 1 - 15

Farba potlače – jednofarebná tlač podľa farby podkladu na 
jednotlivých predmetoch, aby logá kontrastovali a boli 
viditeľné.Potlač musí byť oteruvzdorná, odolná voči UV žiareniu a 
vodeodolná.

Položka č. 2: ŠPECIFIKÁCIA 2

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

VIZITKY - Vizitka s farebným grafickým návrhom pre 
verejného obstarávateľa, jednostranná tlač, rozmer 90 x 
50 mm, kvalita papiera min 300 g/m2

ks 500

ZÁPISNÍK - Formát A5, minimálne 50 listov, linajkovaný,
uzatváranie na gumičku, min. 1 textilná záložka, pevné 
prevedenie dosiek, farba dosiek čierna alebo 
tmavomodrá, materiál dosiek: koža alebo kartón 
potiahnutý látkou resp. imitáciou kože, potlač: farebné 
logo na prednej doske (približný rozmer potlače 40 x 40 
mm), biela (kontrastná) potlač loga na zadnej doske 
(približné rozmery potlače: 80 x 10 mm), logá podľa 
verejného obstarávateľa

ks 100

POZNÁMKOVÝ TRHACÍ BLOK - Linajkovaný trhací 
blok, formát – A5, minimálny počet listov: min. 20, 
gramáž papiera – min. 80 g/m2, s farebnou potlačou 
loga a návrhom grafiky pre verejného obstarávateľa na 
prednej strane

ks 1 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 1 - 3 Farba potlače – viacfarebná tlač (zelená a modrá).Potlač musí byť 
oteruvzdorná, odolná voči UV žiareniu a vodeodolná.

Položka č. 3: ŠPECIFIKÁCIA 3

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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REKLAMNÁ TABUĽA - Plastová reklamná tabuľa 
formátu A3, potlač - odolnosť voči UV žiareniu a 
oteruvzdorná, doska - nehorľavá, odolná voči 
poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii, 
minimálna hrúbka – 5mm, s farebným grafickým 
návrhom pre verejného obstarávateľa

ks 2

ROLL-UP - Roll-up s kompletným príslušenstvom, 
vzpernou tyčou a hornou lištou, blockout film s návrhom 
farebnej grafiky pre verejného obstarávateľa, rozmer 85 
x 200 cm, s transportnou taškou

ks 5

REKLAMNÝ STOJAN ,,ÁČKO“ - Obojstranný reklamný 
stojan vo formáte A2 s tlačou. Rám z kovového profilu 
min. 25 mm., s antireflexnou UV fóliou. Tlač vo forme 
samolepky s dlhou životnosťou (monomerická 
samolepka s UV ochrannou lamináciou), návrh farebnej 
grafiky pre verejného obstarávateľa

ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 1 - 3 Farba potlače – viacfarebná tlačPotlač musí byť oteruvzdorná, 
odolná voči UV žiareniu a vodeodolná

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Zákazka je financovaná z prostriedkov EÚ, platia pre ňu Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ 
uvedených v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska.

Dodávateľ do ceny predmetu zákazky zahrnie dopravné náklady na dodanie predmetu zákazky a všetkých súvisiacich 
nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.

Dodávateľ môže plniť zákazku len v prípade kladného posúdenia technickej špecifikácie objednávateľom, zároveň po kladnom
výsledku administratívnej finančnej kontroly vykonanej zo strany RO/SO.

Dodávateľ je povinný predložiť pre posúdenie technikcej špecifikácie dokument, ktorý bude obsahovať:- obrazovú ukážku 
tovarov, ktoré sú predmetom plnenia,- podrobnú technickú špecifikáciu (opis technických vlastností tovarov, ktoré sú 
predmetom plnenia),- cenu s DPH, bez DPH tovarov, ktoré sú predmetom plnenia,a to do 4 pracovných dní od uzavretia 
zmluvy.

Objednávateľ do 2 pracovných dní odo dňa obdržania dokumentu s technickou špecifikáciou ponuku odsúhlasí, alebo 
odmietne pokiaľ nebude spĺňať parametre a požiadavky definované objednávateľom v opisnom formulári (špecifikácií 
predmetu zákazky). Pri odmietnutí ponuky sa proces opakuje, kým nedôjde k odsúhlaseniu ponuky alebo k odstúpeniu od 
zmluvy.

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,službami a stavebnými prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy,a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetkú 
potrebnú súčinnosť.Prijímateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade,kedy 
ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi prijímateľom a dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly 
Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb,stavebných prác,alebo iných 
postupov.

Požadované plnenie najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa oznámenia kladného výsledku kontroly dodávateľovi.

Podmienka nahlásiť objednávateľovi / kontaktnej osobe deň termín doručenia, minimálne 2 pracovné dni pred doručením 
tovaru.

Dodanie tovaru vrátane dopravy, vynesenia a inštalácie na mieste plnenia, odvozu obalov, v ktorých bude predmet zákazky 
dopravený. Tovar musí byť dodaný nový – nepoužívaný.

Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky/plnenia naraz jednou dodávkou.

Pri preberaní predloží dodávateľ faktúru a dodací list; dodací list potvrdený objednávateľom o prevzatí skutočného množstva 
predmetu zmluvy, bude podkladom pre fakturáciu.

Dodávateľ vyhotoví 2 faktúry pre každý z celkov:Faktúra A na tovar: Pero kovové–100 ks,Pero plastové–300 ks,Poznámkový 
blok–50 ks,USB kľúč–50 ks,Power bank–20 ks,Externý pevný disk – 5 ks, Papierová laminovaná taška–30 ks,Textilná 
taška–30 ks,Automatický skladací dáždnik – 20 ks,Kovová butylka – 20 ks,Sada nerezového pera a ceruzky – 50 ks,Pero s 
laserovým ukazovákom – 30 ks, Termoska v tvare džbánu – 2 ks, Džbán – 2 ks, Sada sklenených pohárov (6 ks) – 2 ks, 
Vizitky – 200 ks, Zápisník – 50 ks, Poznámkový trhací blok – 300 ks,Reklamná tabuľa – 1 ks, Roll-up – 2 ks, Reklamný stojan 
Áčko – 1 ks.
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Dodávateľ vyhotoví 2 faktúry pre každý z celkov: Faktúra B na tovar: Pero kovové – 300 ks, Pero plastové – 700 ks, 
Poznámkový blok – 100 ks, USB kľúč – 100 ks, Externý pevný disk – 10 ks, Textilná taška – 150 ks, Automatický skladací 
dáždnik – 50 ks, Kovová butylka – 30 ks, Sada nerezového pera a ceruzky – 50 ks, Termoska v tvare džbánu – 2 ks, Sada 
sklenených pohárov (6 ks) – 10 ks, Vizitky – 300 ks, Zápisník – 50 ks, Poznámkový trhací blok – 1000 ks, Reklamná tabuľa – 1
ks, Roll-up – 3 ks.

Súčasťou dodacieho listu a faktúry dodávateľa musí byť číslo súvisiaceho projektu v IMTS. Číslo bude zaslané dodávateľovi 
kontaktnou osobou objednávateľa.

Dodací list musí obsahovať rozpis jednotkových cien v členení cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH jednotlivých položiek 
(tovarov, ktoré sú predmetom plnenia) zákazky.

Požadované technické vlastnosti sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky. V prípade ak bude zistené, že tovar 
nezodpovedá požadovanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať.

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári (špecifikácií predmetu 
zákazky), sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, na základe tejto skutočnosti objednávateľ môže 
od zmluvy odstúpiť alebo voči dodávateľovi uplatniť sankcie. Objednávateľ zašle dodávateľovi predmetné odstúpenie od 
zmluvy alebo uplatnenie sankcie, prostredníctvom e-mailu a prostredníctvom poštovej zásielky.

Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že bude dodávateľ zaradený do zoznamu negatívne 
hodnotených Dodávateľov Trhoviska, ak ešte nedošlo k plneniu zákazky. Objednávateľ zašle dodávateľovi predmetné 
odstúpenie od zmluvy prostredníctvom e-mailu a prostredníctvom poštovej zásielky.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť bezplatný záručný servis minimálne po dobu 24 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho 
protokolu, resp. dodacieho listu. Dodávateľ spolu s predmetmi zákazky dodá aj záručný list v slovenskom, resp. českom 
jazyku.

Maximálna hodnota zákazky: 6 950,41 EUR bez DPH.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.03.2021 13:33:00 - 15.06.2021 13:34:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 999,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 999,00 EUR
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V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  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.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 04.02.2021 16:58:01

Objednávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Hauerland spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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