
Kúpna zmluva č. Z20218477_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná transfúzna služba SR
Sídlo: Ďumbierska 3/L, 83101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30853915
DIČ: 2021764371
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1881800000007000288579
Telefón: +421 259103002

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Jozef Forgáč-olympia
Sídlo: Vŕbová 1427/3, 08221 Veľký Šariš, Slovenská republika
IČO: 35275171
DIČ: 1020747948
IČ DPH: SK1020747948 
Bankové spojenie: IBAN: SK7709000000000505113895
Telefón: 0917218532

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Biele tričká s potlačou
Kľúčové slová: Biele, tričko,potlač
CPV: 39525000-8 - Rôzne hotové textilné výrobky; 39500000-7 - Textilné výrobky; 18300000-2 - 

Odevy; 18331000-8 - Tričká s krátkym rukávom; 18330000-1 - Tričká s krátkym rukávom 
(T-shirts) a košele; 22462000-6 - Propagačný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Biele tričká s potlačou

Funkcia

1. Biele tričko s potlačou.

1.a) Vhodné na šport aj celodenné nosenie, moderné tričko z mäkkého hladkého materiálu.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1.1. materiál % 100% 
bavlna

1.2. plošná hmotnosť materiálu g/m2 160 g/m2

1.3. veľkosť S: počet kus 350

1.4. veľkosť M: počet kus 500

1.5. veľkosť L: počet kus 650

1.6. veľkosť XL: počet kus 650

1.7. veľkosť XXL: počet kus 350

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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1.2.1. farba trička: biela

1.2.2. rukáv krátky

1.2.3. prevedenie unisex

1.2.4. golier patent

1.2.5. strih s bočnými švami

1.2.6. vhodné na sublimačnú potlač

1.2.7. potlač: predná strana a zadná strana ( chrbát ) 1+1

1.2.8. farba potlače pantone 180 c

1.2.9. rozmer potlače na prednej stane 23 x 100 mm +/- 1 mm

1.2.10. rozmer potlače zadná strana ( chrbát ) ( 15 cm od horného okraja trička ) 18 x 267 mm +/- 1 mm

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Predmetom zákazky je dodanie tričiek s potlačou v množstve a podľa podmienok uvedených v bode 2.2 Funkčná a 
technická špecifikácia predmetu Zmluvy a v bode 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie. Súčasťou je aj doprava predmetu 
zákazky na miesto plnenia.

2. Grafický návrh zašle Objednávateľ Dodávateľovi do 48 hodín od uzavretia zmluvy.

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kompletnú dodávku všetkých častí predmetu zákazky a naopak nepripúšťa  možnosť  
dodávok len čiastkových častí predmetu zákazky.

4. Logo a text popisu zašle Objednávateľ Dodávateľovi do 48 hodín od uzavretia zmluvy.

5. V prípade ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej 
výške %, pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej 
výške % do štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zo strany Dodávateľa po termíne plnenia dodania predmetu zákazky, 
Objednávateľovi vzniká voči Dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 ,- EUR (slovom: tisíc euro). Zmluvná pokuta 
je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa 
doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Dodávateľovi.

7. Objednávateľ posúdi na základe predložených dokladov a vzoriek, či ponúkaný predmet zákazky spĺňa technické a funkčné 
parametre a požiadavky Objednávateľa v zmysle uzatvorenej zmluvy. V prípade nedodržania technických a funkčných 
parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácii a osobitných požiadavkách Objednávateľa, bude toto 
považované za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkoľvek ďalších 
nárokov zo strany Dodávateľa.

8. Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi predmet kúpy v množstve a akosti podľa podmienok tejto Zmluvy a spôsobilý 
na užívanie na dojednaný účel. V prípade, ak sa tak nestane, má predmet kúpy vady.

9. Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve. Objednávateľ neposkytuje 
Dodávateľovi pred dodaním predmetu kúpy žiadne preddavky ani zálohové platby.

10.Daňovým dokladom je pre zmluvné strany faktúra.  Dodávateľ je po dodávke tovaru povinný vystaviť faktúru v papierovej 
forme a doručiť ju Objednávateľovi na adresu jeho sídla najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni
dodania tovaru. Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov aj predmet dodávky, katalógové číslo výrobcu, množstvo, cenu podľa ponukového listu, 
ktorý má k dispozícii, dátum zdaniteľného plnenia, ktorý je totožný s dátumom vyskladnenia tovaru a dátumom

pokračovanie 10.: uvedeným na dodacom liste ako sprievodným dokladom k dodávke tovaru, dátum vystavenia (odoslania) a 
splatnosti faktúry.

11. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto Zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas dlžníka s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že 
bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. V prípade, že dôjde zo strany 
dodávateľa k porušeniu tejto povinnosti a svoje práva a povinnosti z tejto Zmluvy postúpi tretej osobe, bude toto postúpenie v 
súlade s § 39 zákona č. 40/1964 Zb. považované za neplatné.

12. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) 
za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto 
nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac 
ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy

pokračovanie 12.: zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto 
skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

Názov Upresnenie
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13. Do 3 pracovných dní od 
uzatvorenia zmluvy teda ešte pred 
samotnou dodávkou predmetu 
zákazky požadujeme predložiť 
aktualizovaný rozpočet a rozpis 
sadzby DPH a ceny s DPH alebo 
bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve 
chýba v prípade plnenia zahŕňajúce
rôzne sadzby DPH.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

14. Do 3 pracovných dní od 
uzatvorenia zmluvy teda ešte pred 
samotnou dodávkou predmetu 
zákazky požadujeme predložiť 
doklad o tom, že dodané tričká 
splňujú požadovanú minimálnu 
plošnú hmotnosť materiálu 160 
g/m2.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

15. Do 3 pracovných dní od 
uzatvorenia zmluvy teda ešte pred 
samotnou dodávkou predmetu 
zákazky požadujeme predložiť 
vzorku dodávaného trička.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

16. V každom prípade, kde sú 
uvedené špecifikácie navrhovaných
výrobkov,materiálov alebo zariadení
pomocou odkazu na konkrétnu 
značku, alebo výrobcu platí, že 
môže byť ponúknutý a bude 
akceptovaný aj iný – ekvivalentný 
výrobok alebo materiál, ak spĺňa 
požadované charakteristiky ako sú 
uvedené v zmluve/technickej 
špecifikácii a ak má porovnateľné 
kvalitatívne alebo výkonnostné 
charakteristiky ako tie, ktoré uviedol
Objednávateľ a nesmie vyžadovať 
iné vedľajšie náklady.

17. Objednávateľ povoľuje 
predložené ekvivalentné riešenie 
tričiek za podmienky, že: - 
predložené ekvivalentné riešenie 
bude spĺňať požiadavky verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky,

18.1. alebo - predložené 
ekvivalentné riešenie bude 
obsahovať kvalitatívne výhodnejšie 
parametre ako sú požiadavky 
verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky,

18.2. alebo - predložené 
ekvivalentné riešenie bude 
zabezpečovať výhodnejšie 
funkcionality a funkčnosť predmetu 
zákazky ako sú požiadavky 
verejného obstarávateľa na 
funkčnosť predmetu 
zákazky/zmluvy,

18.3. alebo - predložené 
ekvivalentné riešenie nesmie 
vyžadovať iné vedľajšie náklady, 
ktoré by musel zabezpečiť verejný 
obstarávateľ v rámci súčinnosti 
viažúcej sa k plneniu predmetu 
zmluvy, ktorá bola výsledkom 
verejného obstarávania ako prijatie 
ekvivalentného riešenia.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ulica: Ďumbierska 3/L

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.05.2021 08:00:00 - 07.06.2021 14:00:00

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.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 825,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 590,00 EUR

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 06.05.2021 10:52:01

Objednávateľ:
Národná transfúzna služba SR
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Jozef Forgáč-olympia
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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