
Kúpna zmluva č. Z201731653_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5181800000007000504489
Telefón: 0326555864

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: REPRE s.r.o.
Sídlo: Vlčie hrdlo 61, 82107 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35810122
DIČ: 2020246173
IČ DPH: SK2020246173
Číslo účtu: SK53 0200 0000 0018 7910 9959
Telefón: 02 40209000

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Výroba a dodanie propagačných materiálov
Kľúčové slová: propagačný materiál, potlač
CPV: 39294100-0 - Informačné a propagačné výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Propagačné materiály budú slúžiť na zvyšovanie publicity a propagáciu objednávateľa navonok pri pracovných 
stretnutiach a informačných seminároch. 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Powerbank  - externý plastový powerbank pre nabíjanie 
telefónov a tabletov, výkon min. 2 200mAh, rozmery: 
9,5x2x2,2 cm alebo iný ekvivalent, USB nabíjací kábel 
Potlač:technológia – tampónová tlač rozmery potlače – 
min. 50x14 mm jednofarebná reklamná potlač

ks 10

USB - kovový USB s plastovým krytom, kapacita: min. 
32 GB Potlač:technológia – tampónová tlač rozmery 
potlače – min. 30x12 mm jednofarebná reklamná potlač

ks 20

Papierový obal – zakladač - papierový zakladač, veľkosť
na vkladanie dokumentov formátu A4 +, vonkajšia 
farebná potlač  na celú plochu strany(viacfarebná), 
matné lamino, min. 2 chlopne, min. 150g, grafický návrh 
dodá objednávateľ Potlač: technológia – tlač rozmery 
potlače – celá plocha vonkajšej strany viacfarebná 
reklamná potlač (vlastný návrh)-grafický návrh dodá 
objednávateľ

ks 100
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Blok A4 - veľkosť A4, lepená väzba (horná časť bloku), 
min. 50 listov, farebná reklamná potlač na prednej strane
obalu – na celú plochu strany (viacfarebná), zadná 
strana z tvrdeného papiera/kartónu, predná strana lesklý
papier Potlač: technológia – tlač na lesklý papier 
rozmery potlače – A4 viacfarebná reklamná potlač 
(vlastný návrh)-grafický návrh dodá objednávateľ

ks 300

Guľôčkové pero - plastové guľôčkové pero s klipom a 
pryžovým/gumeným gripom, biele telo, farebný klip, 
modrá náplň, dĺžka min. 11cm Potlač: technológia – 
tampónová tlač rozmery potlače – min. 50x6 mm 
jednofarebná reklamná potlač

ks 300

Keramické pero - kovové keramické pero v darčekovej 
krabičke, modrá náplň, dĺžka min. 11cm jednofarebná 
reklamná potlač umiestnená na darčekovej krabičke 
Potlač: technológia – v závislosti od materiálu 
darčekovej krabičky (sieťotlač, tampónová tlač, 
gravírovanie)rozmery potlače – min. 60x13 mm 
jednofarebná reklamná potlač

ks 20

Sada samolepiaceho bločku a samolepiacich záložiek - 
sada samolepiaceho bločku a farebných samolepiacich 
záložiek v obale, min. 4 rôzne farby samolepiacich 
záložiek po min. 25 lístkov z každej farby, rozmery obalu
min. 8,1x8,5x0,5 cm Potlač: technológia – tampónová 
tlač rozmery potlače – min. 50x15 mm jednofarebná 
reklamná potlač

ks 250

Papierová taška - darčeková papierová taška, rozmery 
min. 23x10x32 cm, min. 100g/m2 papier Potlač: 
technológia – sieťotlač rozmery potlače – min. 200x200 
mm jednofarebná reklamná potlač

ks 300

Držiak na skipas/identifikačnú kartu - plastový 
samonavíjací držiak na identifikačnú kartu s kovovým 
klipom na úchyt na opasok, kruhový tvar, rozmery: min. 
priemer 3,2 cm Potlač: technológia – tampónová tlač 
rozmery potlače – min. priemer 19 mm jednofarebná 
reklamná potlač

ks 60

Šnúrka na krk - textilná šnúrka na krk s karabínou, 
rozmery min. 2x(48x1,5) cm Potlač: technológia – 
transfer rozmery potlače – min. 300x10 mm 
jednofarebná reklamná potlač

ks 60

Keramický hrnček - keramický hrnček s uškom,  objem 
min. 300 ml, rozmery:  priemer  - spodná časť (dno) 
5-6cm horná časť 8-9 cm; dĺžka hrnčeka min. 10cm 
(postupne sa rozširujúci tvar hrnčeka),farba: vonkajšie 
strana tela hrnčeka – biela farba, vnútorné strana tela 
hrnčeka a uško – modrá farba, jednofarebná reklamná 
potlač Potlač: technológia – výpal rozmery potlače – 
min. 50x25 mm jednofarebná reklamná potlač

ks 50

Prívesok na kľúče so žetónom - plastový prívesok na 
kľúče so žetónom s veľkosťou min. 0,50 EUR Potlač: 
technológia –sieťotlač rozmery potlače – min. priemer 18
mm jednofarebná reklamná potlač

ks 250

Reflexná bezpečnostná páska - bezpečnostná páska s 
reflexným povrchom, materiál : plast, rozmery : min. 
3x30 cm Potlač: technológia – sieťotlač rozmery potlače 
– min. 50x13 mm jednofarebná reklamná potlač

ks 250

Antistresová lopta - Antistresová penová loptička, 
priemer min. 4 cm Potlač: technológia – gravírovanie 
rozmery potlače – min. 20x20 mm jednofarebná 
reklamná potlač

ks 60
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Čistiaca handrička - mikrovláknová handrička na čistenie
okuliarov a monitorov , min. 10x15 cm, individuálne 
balené v púzdre/obale Potlač: technológia – sublimácia 
rozmery potlače – celá plocha handričky 
(jednostranne)viacfarebná reklamná potlač-grafický 
návrh dodá objednávateľ

ks 50

Obal na dokumenty - obal (mapa) na dokumenty z 
imitácie z kože s poznámkovým blokom A4 (min. 20 
listov), zadná strana z tvrdeného materiálu, predná 
strana s min. jednou vnútornou chlopňou na založenie 
dokumentov, uzatvárateľný na zips, vyhotovenie v 
tmavej farbe, rozmery: min. 24x2x32,5 cm Potlač: 
technológia – sieťotlač rozmery potlače – min. 150x80 
mm jednofarebná reklamná potlač

ks 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ mal v predmete podnikania oprávnenie na dodanie tovaru, ktorý zodpovedá predmetu 
zmluvy. 

Dodávateľ zašle e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 10 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy podrobný 
aktualizovaný rozpočet s rozpisom jednotkových cien, s rozpisom sadzby DPH a ceny bez DPH a aj s DPH zaokrúhlených na 
2 desatinné miesta.

Dodávateľ predloží objednávateľovi najneskôr do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy e-mailový a telefonický kontakt 
osoby zodpovednej za plnenie predmetu zákazky, ktorej objednávateľ do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy zašle 
e-mailom grafické podklady na potlač predmetov zákazky.

Pred samotnou realizáciou potlače predmetu zákazky a ich dodaním dodávateľ predloží objednávateľovi e-mailom finálny 
návrh predmetu zákazky na posúdenie grafického dizajnu a odsúhlasenie/napr. umiestnenie, farba a veľkosť potlače/. 
Realizácia zákazky bude možná až po vzájomnom písomnom odsúhlasení medzi dodávateľom a objednávateľom.

Dodávané predmety musia byť nové, nepoužívané, kompletné, v požadovanom množstve, funkčné, v opačnom prípade si 
objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol a nezaplatiť cenu objednaného tovaru. Pokiaľ v primeranej 
lehote určenej objednávateľom nedôjde k odstráneniu nedostatkov, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.

Dodávateľ poskytne objednávateľovi záruku min. 24 mesiacov odo dňa prevzatia/odovzdania dodávaného predmetu zákazky.

Zmluvná cena uzatvorená v zmluve je konečná a sú v nej zahrnuté náklady dodávateľa spojené s realizáciou celého predmetu
zmluvy vrátane potlače, prepravných nákladov a iných poplatkov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky na miesto plnenia. 

Zmluvná cena je vrátane designovej úpravy propagačných materiálov podľa potreby vo forme:-umiestnenie loga a názvu podľa
potreby objednávateľa na jednotlivé propagačné materiály (grafickú verziu loga a názvov dodá objednávateľ),-v prípade 
papierového obalu – zakladača, bloku A4 a čistiacej handričky dodá grafický návrh objednávateľ, do ceny bude zarátaná iba 
úprava obdržaných grafických návrhov podľa potreby tlače (zmena a prispôsobenie veľkosti a iné).

Dodávateľ je povinný pripraviť a predložiť na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa preberací protokol po 
vykonaní všetkých požadovaných úkonov súvisiacich s riadnym dodaním a prevzatím predmetu zákazky. Preberací protokol 
podpíšu oprávnení zamestnanci za dodávateľa a objednávateľa. Ako preberací protokol môže slúžiť aj Dodací list.

Súčasťou podrobného položkového rozpočtu, faktúry dodávateľa a preberacieho protokolu/dodacieho listu bude číslo zmluvy, 
číslo súvisiaceho projektu a presný názov projektu v rámci ITMS 2014+, s ktorým objednávateľ oboznámi dodávateľa po 
uzavretí zmluvy.

Predmet zmluvy je financovaný zo zdrojov EÚ.

Zmluva a nadobudnutie účinnosti zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami v súlade s čl. XV. Všeobecných zmluvných podmienok 
"Osobitné ustanovenia o Zákazkach financovaných z fondov EÚ" OPET v platnom znení.

Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
príslušnej Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej objednávateľom ako prijímateľom NFP za účelom financovania predmetných 
predmetov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

V prípade ak sa dodávateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby bola
v súlade so zmluvnou cenou, t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila.
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Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových 
cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku 
plnenia a celkovú cenu za položku vrátane DPH. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu 
zmluvy na základe preberacieho protokolu. Prílohou faktúry je preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Preberací protokol vypracuje dodávateľ.

V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ 
právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že lehota splatnosti začne plynúť po doručení opravenej, resp. 
doplnenej faktúry. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.

Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k 
plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom a výsledky kontroly príslušného oprávneného orgánu neumožňujú 
financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

powerbank.png powerbank.png

USB.png USB.png

folder_zakladac_1.png folder_zakladac_1.png

blokA4.JPG blokA4.JPG

gulockove pero.png gulockove pero.png

keramicke pero.png keramicke pero.png

samolepiace bločky.png samolepiace bločky.png

papierova taska.png papierova taska.png

Drziak na skipas.png Drziak na skipas.png

snurka na krk.png snurka na krk.png

keramicky hrnček.png keramicky hrnček.png

klucenka so zetonom.png klucenka so zetonom.png

Reflexná bezpečnostná páska.png Reflexná bezpečnostná páska.png

Antistresová loptička.png Antistresová loptička.png

cistiaca handricka.png cistiaca handricka.png

puzdro na dokumenty.png puzdro na dokumenty.png

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.08.2017 08:00:00 - 11.09.2017 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Technická špecifikácia predmetu zákazky- celok
Požadované množstvo: 1,0000
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , 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: 1 533,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 840,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 07.07.2017 11:24:01

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

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