Kúpna zmluva č. Z201936240_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
00603481
2020372596
SK2020372596
SK2375000000000025827143CEKOSKBX
+421 259356342

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Hauerland spol. s r.o.

Sídlo:

Matúšova 56, 81104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35777885

DIČ:

2020276555

IČ DPH:

SK2020276555

Číslo účtu:

SK6402000000001364964753

Telefón:

0254776441

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Propagačné materiály s potlačou

Kľúčové slová:

propagačné materiály; reklamné materiály

CPV:

22462000-6 - Propagačný materiál

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Propagačné materiály s potlačou

Funkcia
Nákup propagačných materiálov s potlačou, ktoré budú slúžiť na preventívne programy v školách a zároveň na propagáciu
činnosti objednávateľa.
Technické vlastnosti

Jednotka

Hliníkový držiak na mobil ARAGOR s magnetom s
úchytom do vetracej mriežky vrátane samolepiaceho
kovového pliešku (priemer cca 30 mm), farba tmavosivá,
nezmazateľná potlač loga na magnet v bielej farbe.

ks

50

Elegantný set Nouart s guličkovým perom, vizitkárom a
kľúčenkou. Materiál kov/PU koža v čiernom prevedení
(170 x 160 mm), na vrchu krabičky umiestnené
nezmazateľné logo s nápisom bielej farby.

set

50

Vizitkár s doplnkami a perom v imitácii kože TYRAS,
materiál kov/PU koža v čiernom prevedení (140 x 160
mm), na vrchu krabičky umiestnené nezmazateľné logo
s nápisom bielej farby.

set

50

Kovové guličkové a dotykové pero HASTEN v hliníkovej
tube v modrej farbe, s modrou náplňou na tube
umiestnený nezmazateľný nápis bielej farby.

ks

50
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Minimum

Maximum

Presne

Plastové guličkové pero ABU s kovovým klipom a
gumou na ovládanie dotykových displejov, v striebornej
farbe, modrá tuha, nezmazateľný nápis v čiernej farbe.

ks

500

Plastové guličkové pero NAVAH s kovovými doplnkami,
v modrej farbe, modrá tuha, nezmazateľný nápis v bielej
farbe, na telo pera vedľa klipu.

ks

500

Hliníkové guličkové pero MINION, v modrej farbe, modrá
tuha, nezmazateľný nápis v bielej farbe, na telo pera
vedľa klipu.

ks

500

Luxusná sada DANETTA kovové guličkové pero a roller
v elegantnom darčekovom boxe, pero a roller v čiernej
farbe, na vrchu krabičky umiestnené nezmazateľné logo
s nápisom v bielej farbe.

set

25

Drevené pastelky KITTY v papierovej krabičke, sada 6
farieb, na vrchu krabičky umiestnené nezmazateľné logo
s nápisom v čiernej farbe.

set

100

Plastový prívesok s LED svietidlom INDUSTRIAL v
modrej farbe, vrátane batérií, nezmazateľný nápis v
bielej farbe.

ks

100

Blikajúce svetlo RED – LIGHT s klipom na uchytenie,
vrátane batérií, nezmazateľné logo v bielej farbe,
priemer 45 mm .

ks

100

Reflexná samolepka v tvare ruky pre zvýšenie
viditeľnosti (67 x 55 mm), nezmazateľné logo v čiernej
farbe.

ks

300

Reflexná samolepka guľatá s priemerom 70 mm, pre
zvýšenie viditeľnosti, nezmazateľné logo v čiernej farbe .

ks

300

Reflexná samolepka štvorec (70 x 70 mm), pre zvýšenie
viditeľnosti, nezmazateľné logo v čiernej farbe .

ks

300

Plastový USB Flash disk s kovovým rámom VIOLENCE,
v modrej farbe, 32 GB, nezmazateľný nápis v bielej farbe
.

ks

90

Bezpečnostný PVC reflexný (žltý neónový) pásik s
čiernym zamatom na zadnej strane (32x3cm),
samonavíjací, ohybný. Potlač nezmazateľného loga s
nápisom v čiernej farbe .

ks

2000

Plastové nástenné hodiny RABAG, širší plastový rám
hodín v striebornej farbe, priemer 25 cm, nezmazateľný
nápis v čiernej farbe po obvode rámu .

ks

30

Polyesterová taška na dokumenty s klopou a
nastaviteľným popruhom na rameno a úchytkou do ruky,
tmavomodrá/čierna, (32x10x32cm), nezmazateľný nápis
čiernej farby v spodnej časti klopy.

ks

30

Silikónová protisklzová podložka GOCOO (100 x 142
mm), čierna farba, nezmazateľný nápis v bielej farbe.

ks

100

Plastová autoškrabka s rukavicou JEAN (165 x 275
mm), modrá farba, farebné nezmazateľné logo na
rukavicu.

ks

100

Textilná šnúrka na krk s kovovou karabínkou ZEPHYR
(20 x 500mm) v modrej farbe, po vonkajších stranách
šnúrky nezmazateľný nápis bielej farby.

ks

100

2 ks plastových žetónov do nákupných vozíkov JETON 1
s držiakom modrej farby, žetóny v bielej farbe,
nezmazateľné logo na žetónoch v modrej farbe, veľkosť
žetónov v hodnote 0,50 € a 1 € .

ks

200

USB nabíjačka do zásuvky zapaľovača v aute s 2 porty
REDNER v bielej farbe s modrým okrajom,
nezmazateľný nápis v modrej farbe v hornej časti.

ks

100

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov
Ak objednávateľ definuje pri tovare konkrétnu značku, dodávateľ môže nahradiť takýto tovar ekvivalentným tovarom s
minimálne rovnakými, resp. kvalitatívne vyššími technickými vlastnosťami/parametrami v porovnaní s tovarom uvedeným v
špecifikácii.
Cenová ponuka zahŕňa DPH, balné, dopravu na miesto dodania a vyloženie tovaru v mieste jeho dodania.
Dodávateľ je povinný 48 hodín od uzavretia zmluvy zaslať e-mailom na adresu kontaktnej osoby objednávateľa obrázky
jednotlivých položiek za účelom overenia požadovaných vlastnosti.
Dodávateľ je povinný do 48 hodín od uzavretia zmluvy zaslať e-mailom na adresu kontaktnej osobe objednávateľa podrobný
položkový rozpočet s uvedením jednotlivých cien jednotlivých tovarov.
Objednávateľ do 3 dní od uzavretia zmluvy zašle dodávateľovi názov potlače (logo a nápis), ktorá bude umiestnená na
všetkých predmetoch/tovaroch danej zákazky a dodávateľ následne zašle kontaktnej osobe objednávateľa na odsúhlasenie
náhľad tovarov s potlačou - najneskôr do 5 dní od obdržania názvu potlače.
Dodávateľ je povinný dodať objednávateľovi celý rozsah predmetu zákazky do 21 dní od uzavretia zmluvy.
Dodaný tovar musí byť nový, nepoškodený, nepoužívaný - vrátane obalu.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Prevzatie tovaru vykoná osobne na mieste jeho dodania poverený zamestnanec objednávateľa, ktorý vykoná kontrolu
množstva tovaru v súlade so zmluvou.
Dodávateľ súčasne s dodávkou tovaru doručí/zašle objednávateľovi preberací protokol a objednávateľ sa zaväzuje prevzatie
dodávky písomne potvrdiť, ak predmetná dodávka je dodaná v súlade podmienkami uvedenými v predmetnej zmluve.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Na faktúre musia byť uvedené jednotkové ceny dodaných tovarov,
zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Gunduličova ul.

Čas / lehota plnenia zmluvy:
02.12.2019 10:00:00 - 19.12.2019 10:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

Požadované množstvo:

1,0000

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: 5 066,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 080,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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 28.11.2019 16:22:01
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
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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