
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202212842_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo: Špitálska 6, 81455 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30854687
DIČ: 2021846299
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK3581800000007000211061
Telefón: +421948234454

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HOPIN, s. r. o.
Sídlo: Pribinova 4/17952, 81109 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45643423
DIČ: 2023083524
IČ DPH: SK2023083524
Telefón: +421905787067

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Doručovateľské služby, doručovanie zásielok, zberné jazdy
Kľúčové slová: Doručovanie zásielok, zberné jazdy
CPV: 64120000-3 - Doručovateľské služby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. 1. Typ zbernej jazdy

2. 2. Typ zbernej jazdy

3. 3. Typ zbernej jazdy

4. 4. Typ zbernej jazdy

Položka č. 1: 1. Typ zbernej jazdy

Funkcia

Zberná jazda 1 sa poskytuje každý pracovný deň počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy nasledovne:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

jazda deň pondelok

jazda deň utorok

jazda deň streda

jazda deň štvrtok

jazda deň piatok

prevzatie zásielok a dokumentácie zo Slovenskej pošty 
(P.O. Box a priehradka) a doručenie do podateľne 1 čas od 7:00 do 8:00

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Položka č. 2: 2. Typ zbernej jazdy

Funkcia

Zberná jazda 2 sa poskytuje dvakrát týždenne počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy nasledovne:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

jazda deň pondelok

jazda deň štvrtok

prevzatie zásielok a dokumentácie z podateľne 2 čas od 10:00 do 10:30

doručenie zásielok a dokumentácie z podateľne 2 do 
podateľne 1 čas do 11:30

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 3: 3. Typ zbernej jazdy

Funkcia

Zberná jazda 3 sa poskytuje dvakrát týždenne počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy nasledovne:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

jazda deň pondelok

jazda deň štvrtok

prevzatie zásielok a dokumentácie z podateľne 1 čas od 14:00 do 14:30

doručenie zásielok a dokumentácie z podateľne 1 do 
podateľne 2 čas do 15:00

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 4: 4. Typ zbernej jazdy

Funkcia

Zberná jazda 4 sa poskytuje každý pracovný deň počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy nasledovne:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

jazda deň pondelok

jazda deň utorok

jazda deň streda

jazda deň štvrtok

jazda deň piatok

prevzatie zásielok a dokumentácie z podateľne 1 čas od 14:30 do 15:00

doručenie prevzatých zásielok a dokumentácie 
Slovenskej pošte čas

do konca 
pracovnej doby
príslušnej 
pošty

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Spoločné ustanovenia pre všetky zberné jazdy:

Pri doručení zásielok požadujeme deň po odovzdaní zásielok a balíkov doručiť do podateľne 1 poštové doručovacie hárky a 
doručenky.

Pri preberaní zásielok od Slovenskej pošty požadujeme kontrolovanie počtu zásielok, správnosť adresy príjemcu, potvrdenie 
prevzatia doručenej pošty.

Celková zmluvná cena bude rozdelená na rovnaké mesačné platby počas platnosti a účinnosti zmluvy.
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Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Názov Upresnenie

Slovenská pošta P.O.BOX objednávateľa umiestnený v priestoroch Slovenskej pošty, nám. SNP 35, 
Bratislava I

podatelňa 1 podatelňa objednávateľa umiestnená v administratívnej budove nachádzajúcej sa v 
okrese Bratislava II, mestská časť Bratislava - Ružinov

podatelňa 2 podatelňa umiestnená v administratívnej budove nachádzajúcej sa v okrese Bratislava 
I, mestská časť Bratislava - Staré mesto

Typy zásielok, ktoré sú predmetom 
zberných jázd

Doporučený list 1. triedy do hmotnosti 50 g, 100 g, 500 g, 1000 g, 2 000 g

Doporučený list 2. triedy do hmotnosti 50 g, 100 g, 500 g, 1000 g, 2 000 g

Doručenka k doporučeným listom, k
poisteným listom (1.triedy a 2. 
triedy)

Listová zásielka 1. triedy do hmotnosti 50 g, 100 g, 500 g, 1000 g, 2 000 g

Listová zásielka 2. triedy do hmotnosti 50 g, 100 g, 500 g, 1000 g, 2 000 g

Úradná zásielka (doporučene + 
doručenka + do vlastných rúk) do hmotnosti 50 g, 100 g, 500 g, 1000 g, 2 000 g

Balík na adresu do hmotnosti 5 kg, do hmotnosti 10 kg

Zásielky väčších rozmerov maximálne 50 x 50 cm

Expresná zásielka do hmotnosti 30 kg

Informacia o počte zrealizovaných 
zásielok za posledný rok

Počet realizovaných zásielok za rok
2021 - I. zberná jazda 17 781 ks

Počet realizovaných zásielok za rok
2021 - II. zberná jazda 60 ks

Počet realizovaných zásielok za rok
2021 - III. zberná jazda 62 ks

Počet realizovaných zásielok za rok
2021 - IV. zberná jazda 3 419 ks

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Nevädzová 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2023 07:00:00 - 31.12.2024 16:00:00
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3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , 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 elektronickej platformy pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202212842

V Bratislave, dňa 25.11.2022 12:42:01

Objednávateľ:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
HOPIN, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202212842


Zákazka


Identifikátor Z202212842


Názov zákazky Doručovateľské služby, doručovanie zásielok, zberné jazdy


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/331940


Dodávateľ


Obchodný názov HOPIN, s. r. o.


IČO 45643423


Sídlo Pribinova 4/17952, Bratislava, 81109, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 23.11.2022 14:25:09


Hash obsahu návrhu plnenia f8lKUZUHREZcqMF8kl7TeaJuubWIMKSG79Oz66nPPJI=


Vlastný návrh plnenia


Položka 1 1. Typ zbernej
jazdy


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Cena za jazdu = 10,5 EUR bez DPH / 1 jazda (neobmedzený počet listových zásielok na doručenie/
prevoz/odovzdanie)
cena zahŕňa poplatky za prípadné parkovanie, čas strávený pri vybavovaní prepravy


Prílohy:


Položka 2 2. Typ zbernej
jazdy


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Cena za jazdu = 10,5 EUR bez DPH / 1 jazda (neobmedzený počet listových zásielok na doručenie/
prevoz/odovzdanie)
cena zahŕňa poplatky za prípadné parkovanie, čas strávený pri vybavovaní prepravy


Prílohy:


Položka 3 3. Typ zbernej
jazdy


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Cena za jazdu = 10,5 EUR bez DPH / 1 jazda (neobmedzený počet listových zásielok na doručenie/
prevoz/odovzdanie)
cena zahŕňa poplatky za prípadné parkovanie, čas strávený pri vybavovaní prepravy


Prílohy:


Položka 4 4. Typ zbernej
jazdy


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Cena za jazdu = 10,5 EUR bez DPH / 1 jazda (neobmedzený počet listových zásielok na doručenie/
prevoz/odovzdanie)
cena zahŕňa poplatky za prípadné parkovanie, čas strávený pri vybavovaní prepravy


Prílohy:
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