KÚPNA ZMLUVA č. SE-OHZ2-2021/004539
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa príslušných
ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „zmluva“)
Článok I.
Zmluvné strany
Kupujúci:
Názov:

Slovenská republika v zastúpení Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská
republika
Ing. Martina Hrnčiarová, na základe plnej
moci č. SE-OO1-2021/002677-012 zo
16.04.2021
00151866
Štátna pokladnica
7000180023/8180
SK7881800000007000180023
SPSRSKBA

Sídlo:
V zastúpení:

IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC/SWIFT kód:
(ďalej len „kupujúci“)
a
Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Splnomocnený k podpisu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
BIC/SWIFT kód:
IBAN:
E-mail:
Tel.:

DMC, s.r.o.
J.Murgaša 100, 940 64 Nové Zámky
Ing. Marta Hučíková, konateľ
36777455
2022381911
SK2022381911
Slovenská sporiteľňa
50 6861 9769/0900
GIBASKBX
SK43 0900 0000 0050 6861 9769
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Fax:
Zapísaný v:

OR OS Nitra, odd.Sro, vl.č.19922/N

(ďalej len „predávajúci“)

(kupujúci a predávajúci ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenie
Predávajúci je úspešným uchádzačom verejného obstarávania na predmet zákazky s nízkou
hodnotou: „Obstaranie informačných predmetov pre špeciálne výsluchové miestnosti - pre
projekt ÚKP P PZ“.
Článok III.
Predmet zmluvy
3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu vybraný sortiment
vrátane poskytnutia súvisiacich služieb (ďalej len „tovar“), v súlade s Prílohou č. 1
zmluvy a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu kúpnu
cenu.
3.2. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať
tovar.
Článok IV.
Dodacie podmienky
4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kvalite I. triedy a v bezchybnom stave v súlade
s dohodnutými technickými a funkčnými charakteristikami, platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, technickými
normami a podmienkami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním
tovaru odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady, ktoré sa na dodaný tovar vzťahujú (ako
napr. návod na použitie, záručný list, informácie o manipulovaní a skladovaní) písané
v slovenskom jazyku.
4.2. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu,
kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutých
termínoch v zmysle tejto zmluvy.
4.3. Predávajúci zabezpečí aj súvisiace služby spojené s dodaním tovaru na miesto dodania,
so zabalením tovaru, s vyložením v mieste určenia a odberom.
4.4. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v lehote 30 kalendárnych dní od
nadobudnutia účinnosti zmluvy, v čase od 8:00 do 15:00 hod.
4.5. Miestom dodania je Prezídium Policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava.
4.6. Dodanie tovaru bude dokladované podpisom zodpovednej osoby kupujúceho na
príslušnom dodacom liste alebo na inom protokole.
4.7. Deň dodania tovaru telefonicky alebo elektronicky oznámi predávajúci kupujúcemu
najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Kupujúci musí plánovaný termín dodania
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odsúhlasiť. V prípade ak predávajúci neoznámi kupujúcemu predpokladaný termín
dodania, tak kupujúci nie je povinný tovar prevziať.
4.8. Po prevzatí tovaru predávajúci vyhotoví dodací list alebo iný protokol. Kupujúci po
prevzatí tovaru dodací list alebo iný protokol písomne potvrdí. Kupujúci môže po prevzatí
tovaru riadne tovar užívať a predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie dňom prevzatia
umožniť. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, nový, bez zjavných
vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si
vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za
neprebraný tovar. V danom prípade musí predávajúci na vlastné náklady neprevzatý tovar
odviesť a dodať nový tovar.
4.9. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho dňom jeho dodania
a prevzatia kupujúcim, na základe dodacieho listu alebo iného protokolu.
4.10. Nebezpečenstvo škody na tovare predchádza na kupujúceho dňom jeho prevzatia, na
základe dodacieho listu alebo iného protokolu.
4.11. V prípade, že predávajúci dodáva tovar, ktorý je originálnym tovarom, v takom prípade
originálny tovar:
4.11.1. musí byť zabalený v originálnych obaloch od výrobcov požadovaných značiek,
spĺňajúci všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu,
4.11.2. musí byť originálny, nesmie byť recyklovaný, renovovaný, repasovaný a pod..
Článok V.
Kúpna cena a platobné podmienky
5.1. Kúpna cena je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách dohodou.
5.2. Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajúceho vynaložené v
súvislosti s dodávkou tovaru a súvisiacich služieb podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy (najmä
náklady za tovar, na obstaranie tovaru, dovozné clá, dopravu na miesto dodania,
vyloženie na mieste určenia, náklady na obalovú techniku a balenie).
5.3. Zálohové platby ani platby vopred sa neumožňujú. Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční po
prebratí tovaru kupujúcim, formou prevodu na bankový účet predávajúceho uvedeného
v záhlaví tejto zmluvy. Bezhotovostný platobný styk sa uskutoční prostredníctvom
finančného ústavu kupujúceho na základe faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote
tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra sa považuje za uhradenú
dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu kupujúceho.
5.4. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list potvrdený kupujúcim.
5.5. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra bude
obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju vrátiť a predávajúci
je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú.
V takomto prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového,
respektíve upraveného daňového dokladu.
5.6. V prípade, ak predávajúci nie je platcom DPH a v priebehu zmluvného vzťahu sa ním
stane, tak predávajúcemu nevzniká nárok na zvýšenie zmluvných cien.
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Článok VI.
Záručná doba a zodpovednosť za vady
6.1. Záručná doba na tovar je dvadsaťštyri (24) mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim,
pokiaľ na záručnom liste alebo obale takého tovaru nie je vyznačená dlhšia doba podľa
záručných podmienok výrobcu. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba
predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
6.2. V prípade vady zo záruky tovaru počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné
odstránenie vád a predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady do 20 dní od
doručenia písomnej reklamácie kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré
vznikli poškodením tovaru hrubou nedbanlivosťou kupujúceho, jeho konaním v rozpore
s inštrukciami ohľadne používania tovaru, neodbornou údržbou, používaním v rozpore s
návodom na použitie, alebo neobvyklým spôsobom užívania tovaru.
6.3. Kupujúci za zaväzuje, že reklamáciu vady zo záruky tovaru uplatní bez zbytočného
odkladu po jej zistení, písomnou formou, oprávnenému zástupcovi predávajúceho.
6.4. Kupujúci je oprávnený v prípade dodania vadného tovaru požadovať:
a) odstránenie vád tovaru, ak sú opraviteľné,
b) dodanie chýbajúceho množstva alebo časti tovaru,
c) výmenu vadného tovaru za tovar bez vád.
6.5. Právo voľby uplatneného nároku podľa bodu 6.4. písm. a), b) alebo c) musí kupujúci
uviesť v písomne uplatnenej reklamácii. V opačnom prípade má právo voľby
predávajúci.
6.6. Postup pri reklamácii tovaru sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov platných na území Slovenskej republiky.
6.7. Reklamáciu tovaru musí predávajúci zabezpečovať sám vo svojom mene, nie
prostredníctvom subdodávateľov.
6.8. V prípade reklamácie musí predávajúci na vlastné náklady zabezpečiť odvoz
reklamovaného tovaru a zabezpečiť celý proces reklamácie, vrátane zabezpečenia
bezplatného dodania opraveného, poprípade nového tovaru.
Článok VII.
Ostatné dojednania
7.1. Predávajúci prehlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.
7.2. Kupujúci je povinný:
a) prebrať bezchybný tovar v deň dodania, ktorý mu predávajúci oznámi podľa Článku
IV. bod 4.7. tejto zmluvy,
b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v Článku V. tejto zmluvy.
7.3. Kupujúci má právo v prípade pochybností o kvalite tovaru si vyžiadať vzorku
ktorejkoľvek časti tovaru na otestovanie, čo mu je predávajúci povinný poskytnúť do
piatich (5) pracovných dní od doručenia žiadosti o vzorku tovaru.
7.4. Ak má kupujúci odôvodnenú pochybnosť o tom, že dodaná vzorka tovaru nezodpovedá
požadovanej špecifikácií, predávajúci zabezpečí preukázanie zhody s ponúkanou
špecifikáciou, obvyklým spôsobom, treťou nezávislou odbornou stranou, ktorá má
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oprávnenie takúto zhodu preukázať, do troch (3) pracovných dní od doručenia žiadosti o
preukázanie zhody tovaru. Náklady na preukázanie zhody znáša predávajúci.
7.5. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami
poverenými výkonom kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon
kontroly/auditu/overovania sú najmä:
a) riadiaci orgán pre príslušný Operačný program a ním poverené osoby,
b) útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby,
d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.
7.6. Pri zadaní objednávky je nutná konzultácia s kupujúcim k farebnému vyhotoveniu a
grafickému dizajnu.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
8.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli Zmluvné strany nasledovné
zmluvné pokuty a úroky z omeškania:
a) za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru podľa Článku IV. bod 4.4. tejto zmluvy
je kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za
každý aj začatý deň omeškania,
b) za omeškanie predávajúceho s odstránením vady tovaru podľa Článku VI. bod 6.2.
tejto zmluvy je kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny
vadného tovaru za každý aj začatý deň omeškania,
c) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený
uplatniť si zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej ceny za každý aj začatý deň
omeškania,
d) ak po dodaní tovaru kupujúci zistí, že dodaný tovar nie je originál podľa jeho
špecifikácie, kupujúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť. Predávajúci je v prípade
vadného plnenia povinný vrátiť zaplatenú cenu za takto dodaný tovar a zároveň
uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý jednotlivý kus
tovaru, ktorý nespĺňa dohodnuté parametre a vlastnosti, a to do 10 dní od doručenej
výzvy na jej zaplatenie.
8.2. Zaplatením zmluvnej pokuty predávajúcim nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú
náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti,
za ktorú je uplatňovaná zmluvná pokuta.
8.3. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Zmluvnú pokutu zaplatí povinná
Zmluvná strana oprávnenej Zmluvnej strane v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa
doručenia faktúry do sídla povinnej Zmluvnej strany. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu
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moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu
Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna,
mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od
zodpovednosti za nesplnenie dodania tovaru trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac
však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa Zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe.
Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce
zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy.
Článok IX.
Skončenie zmluvy
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné skončiť:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode
o skončení zmluvy sa súčasne upravia nároky Zmluvných strán vzniknuté na základe
alebo v súvislosti s touto zmluvou,
b) písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
9.2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej Zmluvnej strany
adresovaným druhej Zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy
a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je
odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na adresu Zmluvnej
strany uvedenú v tejto zmluve.
9.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
a) omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru oproti dohodnutému termínu plnenia
o viac ako dva (2) týždne bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval
(vyššia moc),
b) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto
zmluve,
c) ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto
zmluvou,
d) ak kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní,
e) ak predávajúci poruší jeho povinnosti podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy.
9.4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
a) proti predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
b) predávajúci vstúpil do likvidácie,
c) predávajúci koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu kupujúceho
toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni.
9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že si pri ukončení tejto zmluvy ponechajú navzájom
poskytnuté plnenia, ktoré boli poskytnuté do dňa odstúpenia od zmluvy.
9.6. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
Článok X.
Spoločné a záverečné ustanovenia
10.1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti so zmluvou
druhej Zmluvnej strane (každá z nich ďalej ako „Oznámenie“) musia byť:
10.1.1. v písomnej podobe,
10.1.2. doručené:
a) osobne,
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b) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným,
c) kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo
d) elektronickou poštou na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto
Článkom zmluvy.
10.2. Oznámenie poskytované kupujúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej
osobe alebo na inú adresu, ktorú kupujúci priebežne písomne oznámi predávajúcemu
v súlade s týmto Článkom zmluvy:
kupujúci:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava
k rukám:
e-mail:
Oznámenie poskytované predávajúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej
osobe alebo na inú adresu, ktorú predávajúci priebežne písomne oznámi kupujúcemu v súlade
s týmto Článkom zmluvy:
predávajúci:
DMC, s.r.o.
J.Murgaša 100, 940 64 Nové Zámky
k rukám:
e-mail:
10.3. Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté:
10.3.1. v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje
osobne alebo kuriérom; alebo
10.3.2. v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa
doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovným; alebo
10.3.3. v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa
doručuje prostredníctvom elektronickej pošty.
10.4. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov
alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, oznámi strana, ktorej sa niektorá
z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to
bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho
vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná
strana. V prípade zmeny bankového spojenia alebo čísla účtu Zmluvné strany o tejto
skutočnosti vyhotovia písomný dodatok k tejto zmluve.
10.5. Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky len písomnými
a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní obidvoma Zmluvnými stranami stávajú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
10.6. V ostatných právach a povinnostiach touto zmluvou neupravených platia príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných na území Slovenskej republiky.
10.7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú
riešiť najprv dohodou alebo zmierom. Ak nepríde k dohode, bude vec riešiť vecne
a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
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10.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
10.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejnenie zmluvy v Centrálnom
registri zmlúv zabezpečí kupujúci.
10.10. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, dva (2)
rovnopisy zostanú predávajúcemu a tri (3) rovnopisy zostanú kupujúcemu.
10.11. Zmluva má nasledujúce Prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 – Cenová ponuka Predávajúceho

V Bratislave dňa .....................

V Nových Zámkoch, dňa .....................

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.......................................................
Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru hospodárskeho
zabezpečenia
sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

.......................................................
Ing. Marta Hučíková
konateľ
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Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy
P.č. Názov

1

Informačná tabula s
potlačou

2

Roll up s potlačou

Špecifikácia
Množstvo
 Rozmery - výška 300 x šírka 420 mm, hrúbka min. 3 mm
 Materiál - biele PVC alebo kompozit (hliník plast hliník),
odolné voči poveternostným vplyvom - životnosť
v exteriéry min. 5 rokov
15 ks
 Potlač - priama potlač alebo polimerická fólia, v oboch
prípadoch sa vyžaduje životnosť min. 5 rokov na priamom
slnku
 Grafika - vlastný grafický návrh v PDF, text a logo podľa
prílohy č. 1
 rozmer plátna s potlačou - šírka x výška min. 1000 x 2000
mm, max. 1100 x 2100 mm
 materiál plátna - PVC, nepriehľadné, vode odolné
s hustotou min. 440g/m2 alebo ekvivalent, pre použitie
v interiéri
 Farba plátna -Biela
 materiál konštrukcie - kovové puzdro s napínacím
mechanizmom, horná lišta a oporná tyč z odľahčeného
1 ks
materiálu napr. hliník. Stojan musí byť po rozložení stabilný
 Farba konštrukcie – strieborná
 Potlač – jednostranná
 Doplnky k stojanu - polstrovaná taška na prenášanie,
materiál tašky nylon alebo ekvivalent, ktorý zaručuje časté
a bezpečné prenášanie
 Grafika – vlastný grafický návrh v PDF, text a logo podľa
prílohy č. 2
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Príloha č. 2 - Cenová ponuka Predávajúceho
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Príloha č. 1 poradové č. 1

11

Príloha č. 1 poradové č. 2
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