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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno:

DOLIS GOEN, s.r.o.

Sídlo:

Sklenárska 6, 811 02 Bratislava

Zastúpený:

Radko Suchár – konateľ spoločnosti

IČO:

35732431

DIČ:

2020268745

IČ pre DPH:

SK2020268745

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Č. účtu.:

5138572717/0900

IBAN:

SK30 0900 0000 00051 3857 2717

Osoby oprávnené na rokovanie o zmluve: Radko Suchár – konateľ spoločnosti
Telefón:

0915 972 192

Fax:

-

E-mail:

info@dolisgoen.sk

Webová stránka:

www.dolisgoen.sk

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
Číslo zápisu:

vložka č. 15981/B

Kontaktné osoby:
1. Meno osoby a E-mailu na elektronickú komunikáciu počas procesu verejného
obstarávania:

Mgr. Janka Puskásová
0915 891 170
janka.puskasova@dolisgoen.sk

V Bratislave, 12.09.2019

…..............................................
Radko Suchár
konateľ DOLIS GOEN, s.r.o.

Propagačné predmety

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

DOLIS GOEN, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava

IČO:

35732431

Kontaktná osba uchádzača:

P.Č.

Názov položky

Mgr. Jana Puskásová, janka.puskasova@dolisgoen.sk

Vizualizácia

Prepokladané
množstvo

Merná
jednotka

Technické parametre produktu - požiadavky verejného obstarávateľa
na predmet zákazky

Technické parametre ponúkaného produktu uchádzača

Počet a verzia prvkov
publicity

Spôsob
tlače/potlače

Spracovanie prvkov
publicity

Umiestnenie prvkov publicity

Skladacia nákupná taška zo 100% Bavlny s bavlneným pásikom a
kovovým cvokom na zapínanie do zloženej formy.
Rozmery: min. 45 cm a max. 50 cm výška / min. 40 cm a max. 45 cm
šírka / min. 10 cm a max. 15 cm dno tašky / 2x rúčka s dĺžkou min. 45
cm a max. 55 cm. / min. 2 cm a max. 4 cm šírka rúčky / min. 10 cm a
max. 15 cm. dĺžka pásika / min. 2 cm a max. 4 cm šírka pásika. Farba:
naturálna resp. prírodná

Skladacia nákupná taška zo 100% Bavlny s bavlneným pásikom a
kovovým cvokom na zapínanie do zloženej formy.
Rozmery: 45 cm výška / . 40 cm šírka / 10 cm dno tašky / 2x rúčka s
dĺžkou 45 cm / 2 cm šírka rúčky / 10 cm dĺžka pásika / 2 cm šírka
pásika. Farba: naturálna resp. prírodná

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 10 cm x min. 5 cm

Sieťotlač

farebnosť: 4+0

predná časť produktu (1 strana)

Skladacia nákupná taška

10 000

Ks

Set bavlnených tašiek

700

Set

Bavlnená taška zo 100% bavlneného materiálu. Rozmery: min. 35 cm a
Bavlnená taška zo 100% bavlneného materiálu. Rozmery: 35 cm výška
max. 40 cm výška / min. 38 cm a max. 42 cm šírka / min. 19 cm a max.
/ 38 cm šírka / 19 cm dno tašky výška a min. 38 cm a max. 44 cm dno
24 cm. dno tašky výška a min. 38 cm a max. 44 cm dno tašky šírka/ 2x
tašky šírka/ 2x rúčka s dĺžkou 55 cm / min. 3 cm a max. 5 cm šírka
rúčka s dĺžkou min. 50 cm a max. 55 cm / min. 3 cm a max. 5 cm šírka
rúčky. Farba: 700 ks prírodná s modrým pásikom a 700 ks prírodná s
rúčky. Farba: 700 ks prírodná s modrým pásikom a 700 ks prírodná s
červeným pásikom . 1 set = 2 ks tašky
červeným pásikom . 1 set = 2 ks tašky

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 10 cm x min. 5 cm

Sieťotlač

farebnosť: 4+0

predná dolná časť produktu (1
strana)

Set bavlnených tašiek

700

Set

Set bavlnených tašiek zo 100% bavlny s vrecúškom na prednej stane.
Rozmery: min. 49 cm a max. 55 cm výška / min. 35 cm a max. 40 cm Set bavlnených tašiek zo 100% bavlny s vrecúškom na prednej stane.
šírka / 2x rúčka s dĺžkou min. 60 cm a max . 66 cm / min. 2 cm a max. 4 Rozmery: 49 cm výška / 35 cm šírka / 2x rúčka s dĺžkou 60 cm / 2
cm šírka rúčky / 2x rúčka s dĺžkou min. 30 cm a max. 35 cm / min. 2 cm cm šírka rúčky / 2x rúčka s dĺžkou 30 cm / 2 cm šírka rúčky. Farba:
a max. 4 cm šírka rúčky. Farba: 700 ks modro biela a 700 ks béžovo
700 ks modro biela a 700 ks béžovo biela. 1 set = 2 ks tašky
biela. 1 set = 2 ks tašky

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 10 cm x min. 5 cm

Sieťotlač

farebnosť: 1+0 (čierna)

predná časť produktu (1 strana)

Sieťová nákupná taška

1000

Ks

Sieťová nákupná taška zo 100% bavlny. Rozmery: min. 50 cm a max. 55
Sieťová nákupná taška zo 100% bavlny. Rozmery: 50 cm na výšku / 55
cm na výšku / min. 55 cm a max. 60 cm na šírku / 2x rúčka s dĺžkou
cm šírku / 2x rúčka s dĺžkou 20 cm / 1 cm šírka rúčky / rozmery očiek
min. 20 cm a max. 25 cm / min. 1 cm a max. 2 cm šírka rúčky /
na sieťke min. 1,5 x 1,5 cm a max. 2 x 2 cm. Farba: naturálna resp.
rozmery očiek na sieťke min. 1,5 x 1,5 cm a max. 2 x 2 cm. Farba:
Prírodná
naturálna resp. prírodná

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

Sieťotlač

farebnosť: 4+0

Bavlnený štítok zo 100% bavlny
min. 9 x 5cm + šnúrka - priviazané
o uško

Časovač do sprchy s
prísavkou

300

ks

Časovač do sprchy s dĺžkou min. 5 min. Materiálové zloženie: Akryl,
sklo, plast. Zadná strana obsahuje prísavku. Rozmer: min. 3,7 cm a
max 4,4 cm šírka x min. 11 cm a max. 14 cm dĺžka x min. 1,6 cm a max.
3 cm hrúbka Farba: biela

4 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 4 cm x
min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (čierna)

na prednej časti produktu 2 logá
na jednej strane a 2 logá na
druhej strane

Plastová magnetická
záložka do knihy

300

Ks

Plastová magnetická záložka do knihy z magnetického plastu. Rozmery Plastová magnetická záložka do knihy z magnetického plastu. Rozmery 4 x logo, vertikálny variant
min. 2,5 cm na šírku / min. 10 cm na výšku / min. 0,1 cm hrúbka.
min. 2,5 cm na šírku / min. 10 cm na výšku / min. 0,1 cm hrúbka.
rozmer potlače: min. 4 cm x
Farba: biela
Farba: biela
min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (čierna)

Na prednej strane produktu

Unisex tričko

2500

ks

Unisex tričko s krátkym rukávom. Materiál: 100% Bavlna. Oválny
Unisex tričko s krátkym rukávom. Materiál: 100% Bavlna. Oválny
priekrčník. Plošná hmotnosť min. 150 g/m2. Farba: Biela veľkosť S priekrčník. Plošná hmotnosť min. 150 g/m2. Farba: Biela veľkosť S 300 ks, veľkosť M - 300 ks, veľkosť L - 300 ks, veľkosť XL - 300 ks. Farba: 300 ks, veľkosť M - 300 ks, veľkosť L - 300 ks, veľkosť XL - 300 ks. Farba:
4 x logo, horizontálný
Zelená veľkosť M - 50 ks, veľkosť L - 600 ks, veľkosť XL - 300 ks. Farba Zelená veľkosť M - 50 ks, veľkosť L - 600 ks, veľkosť XL - 300 ks. Farba
variant rozmer potlače:
Sivá/šedá: veľkosť XL 100 ks. Farba: Čierna veľkosť M - 55 ks, veľkosť L - Sivá/šedá: veľkosť XL 100 ks. Farba: Čierna veľkosť M - 55 ks, veľkosť L - min. 6 cm x min. 2 cm
55 ks, veľkosť XL - 55 ks, veľkosť XXL - 55 ks. Farba: Červená veľkosť S - 55 ks, veľkosť XL - 55 ks, veľkosť XXL - 55 ks. Farba: Červená veľkosť S 5ks, veľkosť M - 10ks, veľkosť L - 10 ks, veľkosť XL - 5ks
5ks, veľkosť M - 10ks, veľkosť L - 10 ks, veľkosť XL - 5ks

Sieťotlač

Vak na šnúrke

2000

ks

Ekologický bavlnený vak zo 100% Bavlny so zatváraním na šnúrku a
Ekologický bavlnený vak zo 100% Bavlny so zatváraním na šnúrku a
možnosťou prevesenia cez ramená ako batôžtek. Rozmery: min. 45 cm možnosťou prevesenia cez ramená ako batôžtek. Rozmery: . 45 cm
a max. 50 cm výška / min. 40 cm a max. 45 cm šírka / 2x rúčka s dĺžkou výška / 40 cm šírka / 2x rúčka s dĺžkou 60 cm . Farba: naturálna resp.
min. 60 cm a max. 66 cm . Farba: naturálna resp. prírodná
prírodná

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 10 cm x min. 5 cm

Sieťotlač

farebnosť: 4+0

pozdĺžne po obvode produktu

Nekonečný kalendár

300

ks

Nekonečný kalendár. Rozmery: min. 14 cm a max. 17 cm šírka x min. 9 Nekonečný kalendár. Rozmery: 14 cm šírka x 9 cm 13 cm výška x min.
cm a max. 13 cm výška x min. 4 cm a max. 6 cm podstavec.
4 cm podstavec.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (čierna)

na kovovej spodnej časti
produktu

Pršiplásť

600

ks

Pršiplášť s kapucňou. Univerzálna veľkosť pre dospelých s dĺžkou po
kolená. Materiál: PVC bez ftalátov. Farba: modrá.

Pršiplášť s kapucňou. Univerzálna veľkosť pre dospelých s dĺžkou po
kolená. Materiál: PVC bez ftalátov. Farba: modrá.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

Sieťotlač

farebnosť: 1+0 (biela)

ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
časť prednej strany produktu

Fľaša na vodu

400

ks

Fľaša na vodu. Zdravotne nezávadná. Fľaša obsahuje vodotesné
odklápacie viečko so silikónovým tesnením a praktické pútko na
zavesenie. Materiál:BPA/PHT free plastic. Objem: min. 550 ml a max
750 ml. Rozmery: výška fľaše min. 21 cm, priemer flaše min. 7 cm.

Fľaša na vodu. Zdravotne nezávadná. Fľaša obsahuje vodotesné
odklápacie viečko so silikónovým tesnením a praktické pútko na
zavesenie. Materiál:BPA/PHT free plastic. Objem: min. 550 ml a max
750 ml. Rozmery: výška fľaše min. 21 cm, priemer flaše min. 7 cm.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (čierna)

dolná časť obvodu fľaše

Gélové pero

4000

ks

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 2 cm x min. 0,5 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (biela)

pozdĺžne na obvode produktu

Bambusové pero

4 000

ks

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 2 cm x min. 0,5 cm

Laser

Laser

pozdĺžne na obvode produktu

Drevená ceruzka

4 000

ks

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 2 cm x min. 0,5 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (čierna)

pozdĺžne na obvode produktu

Cyklo lekárnička

1500

ks

Sieťotlač

farebnosť: 1+0 (biela)

predná časť produktu

Plastová karta - USB
kľúč - 8 GB

1000

ks

USB kľúč vo forme plastovej karty s kapacitou 8 GB. Materiál: Plast.
Rozmery: min. 8 cm x min. 5 cm x min. 0,3 cm

USB kľúč vo forme plastovej karty s kapacitou 8 GB. Materiál: Plast.
Rozmery: min. 8 cm x min. 5 cm x min. 0,3 cm

UV

farebnosť: 4+0

predná časť produktu

Plastová karta - USB
kľúč - 16 GB

1500

ks

USB kľúč vo forme plastovej karty s kapacitou 16 GB. Materiál: Plast.
Rozmery: min. 8 cm x min. 5 cm x min. 0,3 cm

4 x logo, vertikálny variant
USB kľúč vo forme plastovej karty s kapacitou 16 GB. Materiál: Plast.
rozmer potlače: min. 4 cm x
Rozmery: min. 8 cm x min. 5 cm x min. 0,3 cm
min. 1 cm

UV

farebnosť: 4+0

predná časť produktu

Plastová karta - USB
kľúč - 32 GB

1500

ks

USB kľúč vo forme plastovej karty s kapacitou 32 GB. Materiál: Plast.
Rozmery: min. 8 cm x min. 5 cm x min. 0,3 cm

4 x logo, vertikálny variant
USB kľúč vo forme plastovej karty s kapacitou 32 GB. Materiál: Plast.
rozmer potlače: min. 4 cm x
Rozmery: min. 8 cm x min. 5 cm x min. 0,3 cm
min. 1 cm

UV

farebnosť: 4+0

predná časť produktu

Zápisník A4

3000

ks

potlač/tlač

farebnosť: 4+0

predná dolná časť prebalu a na
každej stránke na dolnej časti

Papierová taška

3000

ks

Papierová taška z recylovaného papiera s krúteným uchom. Gramáž
papiera min. 90 g/m2. Rozmer: min. 35 cm a max. 40 cm výška x min.
25 a max. 30 cm šírka cm x min. 15 cm a max. 20 cm dno tašky. Farba:
biela.

Papierová taška z recylovaného papiera s krúteným uchom. Gramáž 4 x logo, vertikálny variant
papiera min. 90 g/m2. Rozmer 35 cm výška x 25 cm šírka cm x 15 cm rozmer potlače: min. 7 cm x
dno tašky. Farba: biela.
min. 3 cm

potlač/tlač

farebnosť: 4+0

predná dolná časť produktu

Folder s výsekom vo
výslednom formáte A4+

5 000

ks

Folder s výsekom vo výslednom formáte A4+. Rozmery: A4+ - min. 21,8 Folder s výsekom vo výslednom formáte A4+. Rozmery: A4+ - min. 21,8 4 x logo, vertikálny variant
cm x min. 30,8 cm, crhbát min. 0,5 cm. Folder musí obsahovať klopu na cm x min. 30,8 cm, crhbát min. 0,5 cm. Folder musí obsahovať klopu na rozmer potlače: min. 7 cm x
spodnej strane a klopu z boku. Papier: min. 300g/m2.
spodnej strane a klopu z boku. Papier: min. 300g/m2.
min. 3 cm

potlač/tlač

farebnosť: 1+0 (čierna)

predná dolná časť produktu

Kľúčenka s
multifuknčným
náradím.

250

ks

Laser

Laser

predná časť produktu

Trekingové palice

200

Pár

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (biela)

na každej trekingovej palici

Rastlina v rašeline

250

sada

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 0,5 cm

Nálepka

farebnosť: 1+0 (čierna)

Predná časť balenia produktu

Šiltovka

400

ks

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 1 cm

Transférova tlač

farebnosť 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

predná strana produktu

Detské tričko

500

ks

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

Sieťotlač

Švihadlo

500

ks

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 0,5 cm

Laser

Laser

2 logá na jednej rúčke a 2 logá na
druhej rúčke

Zápisník A5

2000

ks

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 7 cm x min. 3 cm

Tlač/potlač

farebnosť: 4+0

dolná časť každej strany produktu

1.

2.

3.

4.

Časovač do sprchy s dĺžkou min. 5 min. Materiálové zloženie: Akryl,
sklo, plast. Zadná strana obsahuje prísavku. Rozmer: min. 3,7 cm a
max 4,4 cm šírka x 11 cm dĺžka x 1,6 cm hrúbka Farba: biela

5

6

farebnosť 1+0 (biela alebo
ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
čierna podľa farebnosti
časť prednej strany produktu
podkladu)

7

8

9

10

11

Gélové pero s protišmykovou úpravou v mieste držania pera. Materiál Gélové pero s protišmykovou úpravou v mieste držania pera. Materiál
kov a plast. Rozmery: výška min 12 cm a max. 16 cm. a priemer min. 1 kov a plast. Rozmery: výška min 12 cm a max. 16 cm. a prieme 1 cm.
cm a max 1.5 cm. Náplň pera: modrá. Farba pera: modrá.
Náplň pera: modrá. Farba pera: modrá.

12

Bambusové pero s guľôčkovým hrotom a kovovým klipom. Materiál:
bambus a kov. Rozmery: výška min. 13 cm a max. 16 cm a priemer
min. 1 cm. a max. 1.5 cm. Náplň: modrá. Farba pera prírodná resp.
naturálna.

Bambusové pero s guľôčkovým hrotom a kovovým klipom. Materiál:
bambus a kov. Rozmery: výška min. 13 cm a max. 16 cm a priemer
min. 1 cm. a max. 1.5 cm. Náplň: modrá. Farba pera prírodná resp.
naturálna.

13

Drevená ceruzka s grafitom a gumou. Materiál: drevo. Rozmery: výška
Drevená ceruzka s grafitom a gumou. Materiál: drevo. Rozmery: výška
min. 17 cm a max. 20 cm a priemer min. 0,7 cm a max. 1.1 cm. Farba
17 cm a priemer 0,7 cm . Farba prírodná.
prírodná.

14

Obsah lekárničky: Obväz - šírka min. 8cm - 1ks, Náplasť s vankúšikom - Obsah lekárničky: Obväz - šírka min. 8cm - 1ks, Náplasť s vankúšikom 4 x logo, vertikálny variant
min. 8cm x min. 4cm - 6ks, Náplasť na dutinke - min. 2,5 cm x min. 5 m min. 8cm x min. 4cm - 6ks, Náplasť na dutinke - min. 2,5 cm x min. 5 m
rozmer potlače: min. 4 cm x
- 1ks, Šatka trojrohá - min. 96 cm x 96 cm x 136 cm - 1ks Dezinfekčný - 1ks, Šatka trojrohá - min. 96 cm x 96 cm x 136 cm - 1ks Dezinfekčný
min. 1 cm
obrúsok - 4ks, Spínací špendlík - 2 ks.
obrúsok - 4ks, Spínací špendlík - 2 ks.

15

min. 4 x logo, vertikálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

16

17

18

Zápisník A4 s papierovým prebalom. Listy: čisté biele. Počet listov: min. Zápisník A4 s papierovým prebalom. Listy: čisté biele. Počet listov: min.
50 ks. Papier min. 80 g/m2. Zápisník obsahuje lepenú väzbu na kratšej 50 ks. Papier min. 80 g/m2. Zápisník obsahuje lepenú väzbu na kratšej
strane.
strane.

min. 4 x logo, vertikálny
variant rozmer potlače:
min. 7 cm x min. 3 cm

19

20

21

Kľúčenka s multifunkčným náradím. Obsahuje nožík s čepeľou max. 4 Kľúčenka s multifunkčným náradím. Obsahuje nožík s čepeľou max. 4
cm, LED lampičku, plochý strutkovač, krížový skrutkovač, otvárač fliaš. cm, LED lampičku, plochý strutkovač, krížový skrutkovač, otvárač fliaš. 2 x logo, vertikálny variant
Materiál: hliník. Rozmery: max. 6cm x max. 3cm x max. 1,6cm. Farba: Materiál: hliník. Rozmery: max. 6cm x max. 3cm x max. 1,6cm. Farba: rozmer potlače: min. 4 cm x
sivá.
sivá.
min. 0,5 cm

22
Technické parametre: 3-sekčné, teleskopické, odpružené, rukoväte z
nekĺzavého gumového alebo korkového gripu s drážkami na odvod
potu, pútka s nastaviteľnou dĺžkou, súčasťou balenia - náhradné
klobúčiky pre chôdzu v snehu
Materiál: hliník, oceľová spička, guma
Farba: čierna
Rozmer: priemer min. 2 cm, dĺžka min. 130 cm po rozložení
Hmotnosť: do 1 kg

Technické parametre: 3-sekčné, teleskopické, odpružené, rukoväte z
nekĺzavého gumového alebo korkového gripu s drážkami na odvod
potu, pútka s nastaviteľnou dĺžkou, súčasťou balenia - náhradné
klobúčiky pre chôdzu v snehu
4 x logo, vertikálny variant
Materiál: hliník, oceľová spička, guma
rozmer potlače: min. 4 cm x
Farba: čierna
min. 0,5 cm
Rozmer: priemer min. 2 cm, dĺžka min. 130 cm po rozložení
Hmotnosť: do 1 kg

23

Rastlina v rašeline. Obsah balenia: kvetináč, balíček so semenami,
špeciálna výživná zemina, drevený značkovač budúcej rastliny,
balenie po 1 sade

Rastlina v rašeline. Obsah balenia: kvetináč, balíček so semenami,
špeciálna výživná zemina, drevený značkovač budúcej rastliny,
balenie po 1 sade

Šiltovka. 6 panelová šiltovka s možnosťou nastavenia veľkosti
pomocou suchého zipsu. Farba: biela - 100ks, červená 50, modrá
100ks, zelená 100ks, čierna 50 ks.

Šiltovka. 6 panelová šiltovka s možnosťou nastavenia veľkosti
pomocou suchého zipsu. Farba: biela - 100ks, červená 50, modrá
100ks, zelená 100ks, čierna 50 ks.

24

25

Detské tričko s guľatým výstrihom a krátkym rukávom. Váha: min. 165 Detské tričko s guľatým výstrihom a krátkym rukávom. Váha: min. 165
g/m². Tričko má spevňujúcu pásku pri krku a dvojité prešitie pri
g/m². Tričko má spevňujúcu pásku pri krku a dvojité prešitie pri
rukávoch, pri krku a pri spodnom okraji. Materiál: 100% bavlna. Farba rukávoch, pri krku a pri spodnom okraji. Materiál: 100% bavlna. Farba
zelená: 125 ks veľkosť 104, farba modrá: 125 ks veľkosť 128, farba žltá: zelená: 125 ks veľkosť 104, farba modrá: 125 ks veľkosť 128, farba žltá:
125 ks veľkosť 128, farba červená: 125 ks velkosť 104.
125 ks veľkosť 128, farba červená: 125 ks velkosť 104.

farebnosť 1+0 (biela alebo
ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
čierna podľa farebnosti
časť prednej strany produktu
podkladu)

26

Švihadlo s detským motívom. Materiál: drevo, textil. Rozmery: dĺžka
šnúry min. 2 m max. 2,5 m

Švihadlo s detským motívom. Materiál: drevo, textil. Rozmery: dĺžka
šnúry min. 2 m max. 2,5 m

27

Zápisník A5 trhacie listy bez obálky. Listy: čisté biele. Počet listov: min. Zápisník A5 trhacie listy bez obálky. Listy: čisté biele. Počet listov: min.
80 ks. Papier min. 80 g/m2. Zápisník obsahuje lepenú väzbu na kratšej 80 ks. Papier min. 80 g/m2. Zápisník obsahuje lepenú väzbu na kratšej
strane.
strane.

28

1

Outdoor hrnček s rukoväťou z karabíny. Materiál: nerez. Objem min. Outdoor hrnček s rukoväťou z karabíny. Materiál: nerez. Objem min.
300 ml. a max 400 ml. Rozmery: min. 10 cm a max. 14 cm výška x min. 300 ml. a max 400 ml. Rozmery: min. 10 cm a max. 14 cm výška x min.
7 cm a max. 8,5 cm priemer hrnčeka.
7 cm a max. 8,5 cm priemer hrnčeka.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Laser

Laser

v strednej časti obvodu produktu

Termoska so závitovým uzáverom a pohárom. Objem 500 m.. Materiál:
nerezová oceľ.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Laser

Laser

v strednej časti obvodu produktu

Termoska so závitovým uzáverom a pohárom. Objem min. 1000 ml
Max. 1200ml. Materiál: nerezová oceľ.

Termoska so závitovým uzáverom a pohárom. Objem min. 1000 ml
Max. 1200ml. Materiál: nerezová oceľ.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Laser

Laser

v strednej časti obvodu produktu

Vodoodolná čelovka s 5 led diódami, súčasťou balenia sú aj batérie.
Farba: čierna. Rozmery: min. 5,5 cm x min. 4 cm x min. 3,7 cm.

Vodoodolná čelovka s 5 led diódami, súčasťou balenia sú aj batérie.
Farba: čierna. Rozmery: min. 5,5 cm x min. 4 cm x min. 3,7 cm.

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 0,5 cm

Tampoprint

farebnosť 1+0 (biela)

na páske

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť 1+0 (biela)

na jednej strane produktu

2 x logo, horizontálny
variant ozmer potlače: min.
1 cm x min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť 1+0 (biela)

na širšej časti produktu, 2 logá na
jednej strane a 2 logá na druhej
strane

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 20 cm x min. 10 cm

Tampoprint

farebnosť 1+0 (biela)

spodná časť produktu (batoh)

4 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 6 cm x
min. 1 cm

Výšivka

farebnosť 1+0 (biela)

predná strana produktu v strede

Tampoprint

farebnosť 1+0 (čierna)

v spodnej časti produktu na
rukoväti , 2 logá na jednej strane
2 logá na druhej strane

4 x logo, horizontálne
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Laser

Laser

vrchná viditeľná časť obvodu fľaše
nad neoprénovým púzdrom

Outdoor hrnček

600

ks

Termoska

500

ks

Termoska so závitovým uzáverom a pohárom. Objem min. 500 ml.
Max. 600 ml.. Materiál: nerezová oceľ.

Termoska

500

ks

Čelovka

800

ks

29

30

31

32
Vreckový nôž obsahujúci 12 funkcií - uzatváracia čepeľ veľká;
Vreckový nôž obsahujúci 12 funkcií - uzatváracia čepeľ veľká;
uzatváracia čepeľ malá; vývrtka; otvárač na konzervy; malý skrutkovač uzatváracia čepeľ malá; vývrtka; otvárač na konzervy; malý skrutkovač
(aj na krížové skrutky); otvárač na fľaše; odstraňovač izolácie drôtov; (aj na krížové skrutky); otvárač na fľaše; odstraňovač izolácie drôtov;
dierovač, výstružník; nerezový krúžok na kľúče; pinzeta; špáradlo
dierovač, výstružník; nerezový krúžok na kľúče; pinzeta; špáradlo
Rozmery: dĺžka rukoväte max. 9 cm, celková dĺžka max. 16 cm, čepeľ Rozmery: dĺžka rukoväte max. 9 cm, celková dĺžka max. 16 cm, čepeľ
max. 6 cm
max. 6 cm
Hmotnosť: max. 60 g
Hmotnosť: max. 60 g
Balenie: v krabičkách jednotlivo
Balenie: v krabičkách jednotlivo

Multifunkčný nožík

600

ks

Píšťalka

800

ks

Batoh na športové
potreby

500

ks

Čelenka

200

ks

Lupa

350

ks

Lupa. Farba: biela. Rozmery: max. 8,5 cm a min. 7 cm x max. 5,2 cm a
min. 4,4 cm.

Sklenená flaša s obalom

700

ks

Sklenená flaša s obalom z neoprénu. Objem: min.500 ml a max.700
ml..

Buzola

500

ks

Buzola so šnúrkou. Materiál: plast. Rozmery: max. 11 cm x max. 1,7 cm Buzola so šnúrkou. Materiál: plast. Rozmery: max. 11 cm x max. 1,7 cm
x max 6 cm.
x max 6 cm.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť 1+0 (čierna)

dolná strana produktu

Cyklorukavice

200

pár

Cyklorukavice. Zloženie: horná časť min 85% nylon a min. 15% elastan, Cyklorukavice. Zloženie: horná časť min 85% nylon a min. 15% elastan,
dlaň so sťahovacím pásikom 100% polyester. Farba: biela, zelená,
dlaň so sťahovacím pásikom 100% polyester. Farba: biela, zelená,
modrá a čierna. Veľkosti 50 ks veľkosť S, 50 ks veľkosť M, 50 ks veľkosť modrá a čierna. Veľkosti 50 ks veľkosť S, 50 ks veľkosť M, 50 ks veľkosť
L a 50 ks veľkosť XL
L a 50 ks veľkosť XL

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Transférova tlač

farebnosť 1+0 (biela)

Na vrchnej časti produktu 2 logá
na jednej rukavici a 2 logá na
druhej rukavici

Futbalová lopta

300

ks

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

na jednej z častí lopty

Volleybalová lopta

300

ks

Volleybalová lopta. Materiál: Koža. Veľkosť: obvod min. 66 Volleybalová lopta. Materiál: Koža. Veľkosť: obvod min. 66
max. 68 cm. Farba: bielo/modrá. Lopta musí obsahovať
max. 68 cm. Farba: bielo/modrá. Lopta musí obsahovať
protišmykový povrch pre dobrú priľnavosť.
protišmykový povrch pre dobrú priľnavosť.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

na jednej z častí lopty

Súprava Petanque

75

ks

Súprava Petanque. Sada v nylonovej taške so šiestimi petanque guľami Súprava Petanque. Sada v nylonovej taške so šiestimi petanque guľami
s pochromovaným povrchom a jednou drevenou guľou. Váha 1
s pochromovaným povrchom a jednou drevenou guľou. Váha 1
pochromovanej gule min. 700 gr, priemer je max 8 cm. Rozmery
pochromovanej gule min. 700 gr, priemer je max 8 cm. Rozmery
balenia: min. 22 cm x min. 6 cm x min. 15 cm. Farba: zelená, čierna
balenia: min. 22 cm x min. 6 cm x min. 15 cm. Farba: zelená, čierna

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 7 cm x min. 2 cm

Tampoprint

farebnosť 1+0 (biela )

na obale produktu

Smart fitness náramok

300

ks

Farba: čierna
Farba: čierna
Rozmer: max 2,85cm x 1,3cm x 22cm
Rozmer: max 2,85cm x 1,3cm x 22cm
Materiál kov, plast a silikón.
Materiál kov, plast a silikón.
Kapacita baterky: min. 60mAH
Kapacita baterky: min. 60mAH
Obsahuje: 0,96 OLED dotykovú obrazovku s rozlíšením min. 96x32dpi. Obsahuje: 0,96 OLED dotykovú obrazovku s rozlíšením min. 96x32dpi.
Odolnosť: min. IP67 štandard
Odolnosť: min. IP67 štandard
Podporuje: operačný systém Android 4.4 alebo novšiu verziu
Podporuje: operačný systém Android 4.4 alebo novšiu verziu
Podporuje: operačný systém iOS 8.0 alebo novšiu verziu
Podporuje: operačný systém iOS 8.0 alebo novšiu verziu
Minimálna funkčnosť systému: počítanie krokov, športový mód,
Minimálna funkčnosť systému: počítanie krokov, športový mód,
monitoring spania, upozornenie pomocou notifikácii s možnosťou
monitoring spania, upozornenie pomocou notifikácii s možnosťou
čítania na obrazovke, monitoring činnosti srdca, znázornenie času a
čítania na obrazovke, monitoring činnosti srdca, znázornenie času a
dátumu na obrazovke, budík.
dátumu na obrazovke, budík.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 2 cm x min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť 1+0 (biela)

na náramku

Záchranný náramok

200

ks

Záchranný náramok. Lano dlhé min. 3 metre z pevnej padákovej šnúry
s nosnosťou min. 250 kg. A upletené do náramku so spínacou prackou,
ktorá funguje ako píšťalka. V prípade núdze je možné náramok
rozpliesť. Stredové vlákna možno použiť ako rybársky vlasec alebo šiciu
niť. Súšasťou je karta s popisom funkcií v niekoľkých jazykoch. Balené v
darčekovej kazete. Materiál: plast a polyester.

Záchranný náramok. Lano dlhé min. 3 metre z pevnej padákovej šnúry
s nosnosťou min. 250 kg. A upletené do náramku so spínacou prackou,
ktorá funguje ako píšťalka. V prípade núdze je možné náramok
rozpliesť. Stredové vlákna možno použiť ako rybársky vlasec alebo šiciu
niť. Súšasťou je karta s popisom funkcií v niekoľkých jazykoch. Balené v
darčekovej kazete. Materiál: plast a polyester.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

dolná časť obalu produktu

Stres lopta

1200

ks

Stres lopta. Materiál: PU pena. Rozmery priemer min. 6 cm max. 8 cm. Stres lopta. Materiál: PU pena. Rozmery priemer min. 6 cm max. 8 cm.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (biela)

obvod produktu

Farbičky

500

ks

Farbičky. Súprava 6 farbičiek v kartónovej škatuľke. Rozmery: min. 4,5 Farbičky. Súprava 6 farbičiek v kartónovej škatuľke. Rozmery: min. 4,5
cm x min. 9 cm x min. 0,8 cm
cm x min. 9 cm x min. 0,8 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť 1+0 (čierna)

predná časť balenia produktu

Dámska softshell bunda

300

ks

Dámska softshell bunda. Min. 2 bočné vrecká so zapínaním na zips, 1 Dámska softshell bunda. Min. 2 bočné vrecká so zapínaním na zips, 1
náprsné vrecko so zapínaním na zips. Materiál: vonkajšia vrstva 93%
náprsné vrecko so zapínaním na zips. Materiál: vonkajšia vrstva 93%
polyester + 7% elastán, vnútorná vrstva: 100% polyester. Ľahká a
polyester + 7% elastán, vnútorná vrstva: 100% polyester. Ľahká a
rýchloschnúca strečová látka. Veľkosť: 100ks veľkosť M / 100ks veľkosť rýchloschnúca strečová látka. Veľkosť: 100ks veľkosť M / 100ks veľkosť
L / 100 ks veľkosť XL. Farba: čierna
L / 100 ks veľkosť XL. Farba: čierna

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 2 cm

Výšivka

farebnosť 1+0 (biela alebo
ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
čierna podľa farebnosti
časť prednej strany produktu
podkladu)

Pánska softshell bunda

600

ks

Pánska softshell bunda. vodeodolná teflónová povrchová úprava, 2
Pánska softshell bunda. vodeodolná teflónová povrchová úprava, 2
vrecká so zapínaním na zips, obrátené zipsy, predĺžený zadný diel,
vrecká so zapínaním na zips, obrátené zipsy, predĺžený zadný diel,
stojačikový golier. Materiál: vonkajšia vrstva 100% polyester, vnútorná stojačikový golier. Materiál: vonkajšia vrstva 100% polyester, vnútorná
vrstva mikroflís. Veľkosť: 100 ks - M / 200 ks - L / 200 ks - XL / 100 ks - vrstva mikroflís. Veľkosť: 100 ks - M / 200 ks - L / 200 ks - XL / 100 ks XXL. Farba: čierna
XXL. Farba: čierna

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 2 cm

Výšivka

farebnosť 1+0 (biela alebo
ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
čierna podľa farebnosti
časť prednej strany produktu
podkladu)

Dámska polokošeľa

250

ks

Dámska polokošeľa s krátkymi rukávmi a min. 5 gombíkmi pri výstrihu Dámska polokošeľa s krátkymi rukávmi a min. 5 gombíkmi pri výstrihu
vo farbe polokošele. Materiál: 100% bavlna - pique. Gramáž min. 170 vo farbe polokošele. Materiál: 100% bavlna - pique. Gramáž min. 170
g/m2. Veľkosti: 100 ks - M / 100 ks - L / 50 ks - XL. Farba: zelená.
g/m2. Veľkosti: 100 ks - M / 100 ks - L / 50 ks - XL. Farba: zelená.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 2 cm

Výšivka

farebnosť 1+0 (biela alebo
ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
čierna podľa farebnosti
časť prednej strany produktu
podkladu)

Pánska polokošeľa

250

ks

Pánska polokošeľa s krátkymi rukávmi a min. 2 gombíkmi pri výstrihu Pánska polokošeľa s krátkymi rukávmi a min. 2 gombíkmi pri výstrihu
vo farbe polokošele alebo prírodnej rohoviny. Materiál: 100% bavlna - vo farbe polokošele alebo prírodnej rohoviny. Materiál: 100% bavlna pique. Gramáž min. 170 g/m2. Veľkosti: 50 ks - M / 100 ks - L / 100 ks - pique. Gramáž min. 170 g/m2. Veľkosti: 50 ks - M / 100 ks - L / 100 ks XL. Farba: zelená a modrá.
XL. Farba: zelená a modrá.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 2 cm

Výšivka

farebnosť 1+0 (biela alebo
ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
čierna podľa farebnosti
časť prednej strany produktu
podkladu)

Dámske tričko

500

ks

Dámske tričko s krátkym rukávom, voľným okruhlym priekrčníkom a s Dámske tričko s krátkym rukávom, voľným okruhlym priekrčníkom a s
úzkym lemom zo zhodného materiálu trička. Materiál 100% bavlna.
úzkym lemom zo zhodného materiálu trička. Materiál 100% bavlna.
Gramáž: min. 150 g/m2. Veľkosť a farba: 200 ks - M , 200 ks - L , 100 ks -Gramáž: min. 150 g/m2. Veľkosť a farba: 200 ks - M , 200 ks - L , 100 ks - 4 x logo, horizontálny
XL - počty pre farby, zelená, červená, čierna,modrá (verejný
XL - počty pre farby, zelená, červená, čierna,modrá (verejný
variant rozmer potlače:
obstarávateľ/kupujúci môže požadovať tak dodanie 500 ks tričiek v
obstarávateľ/kupujúci môže požadovať tak dodanie 500 ks tričiek v
min. 5 cm x min. 2 cm
jednej z vymenovaných farieb, ako aj rôzne počty uvedených veľkostí v jednej z vymenovaných farieb, ako aj rôzne počty uvedených veľkostí v
rôznych farbách).
rôznych farbách).

Sieťotlač

farebnosť 1+0 (biela alebo
ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
čierna podľa farebnosti
časť prednej strany produktu
podkladu)

Reflexná vesta

500

ks

4 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 6 cm x
min. 2 cm

Digitálna tlač

farebnosť: 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti min. 4 x logo, horizontálny variant
podkladu)

Body warmer vesta

100

ks

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

Digitálna tlač

farebnosť 1+0 (biela)

ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
časť prednej strany produktu

Cestovná taška

100

ks

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 12 cm x min. 4 cm

Transférova tlač

1 x potlač logotypov: 1+0
(biela alebo čierna podľa
farebnosti podkladu)

na oboch bočných stranách
produktu

Ruksak

500

ks

Ruksak s farebnými detailami a sieťovanými bočnými vreckami. Farba: Ruksak s farebnými detailami a sieťovanými bočnými vreckami. Farba: 4 x logo, vertikálny variant
čierna, modrá. Materiál: polyester. Rozmery: min. 46 cm a max. 52 cm čierna, modrá. Materiál: polyester. Rozmery: min. 46 cm a max. 52 cm rozmer potlače: min. 6 cm x Transférova tlač
x min. 29 cm a max. 34 cm x min. 16 cm a max. 19 cm.
x min. 29 cm a max. 34 cm x min. 16 cm a max. 19 cm.
min. 2 cm

farebnosť 1+0 (biela)

predná časť produktu

Portfólio

300

ks

Portfólio s min. 20 stranovým poznámkovým blokom A4 a perom.
Portfólio s min. 20 stranovým poznámkovým blokom A4 a perom.
Farba čierna a biela. Materiál: polyester. Rozmer: min. 34cm x min. 24 Farba čierna a biela. Materiál: polyester. Rozmer: min. 34cm x min. 24
cm x min. 1,7 cm
cm x min. 1,7 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

Tampoprint

farebnosť 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

dolná časť produktu

Taška na dokumenty

800

ks

Taška na dokumenty s rúčkou. Farba: čierna. Materiál: polyester.
Rozmer: min. 36 cm a max. 40 cm x min. 28 cm a max. 32 cm x min. 6
cm a max. 9 cm.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

Transférova tlač

farebnosť 1+0 (biela)

dolná časť produktu

33

Píšťalka. Farba: modrá. Materiál: plast. Rozmery: min. 5 cm a max. 7
cm x min. 2,5 cm a max. 3,5 cm x min. 2 cm a max. 3,5 cm.

Píšťalka. Farba: modrá. Materiál: plast. Rozmery: min. 5 cm a max. 7
cm x min. 2,5 cm a max. 3,5 cm x min. 2 cm a max. 3,5 cm.

34

Batoh na športové potreby s bielou plochou uspôsobenou na potlač. Batoh na športové potreby s bielou plochou uspôsobenou na potlač.
Obsahom batohu je set fixiek na textil. Na batohu sa nachádza
Obsahom batohu je set fixiek na textil. Na batohu sa nachádza
ľubovolný sublimačný motív s prírodnou tématikou. Materiál: 100%
ľubovolný sublimačný motív s prírodnou tématikou. Materiál: 100%
PES. Rozmer: min. 38 cm a max. 44 cm šírka x min. 46 cm a max. 51 cm PES. Rozmer: min. 38 cm a max. 44 cm šírka x min. 46 cm a max. 51 cm
výška.
výška.

35

Čelenka s nastaviteľnou velkosťou so suchým zipsom. Farba: čierna.
Materiál: 100% polyester

Čelenka s nastaviteľnou velkosťou so suchým zipsom. Farba: čierna.
Materiál: 100% polyester

36

4 x logo, vertikálny variant
Lupa. Farba: biela. Rozmery: max. 8,5 cm a min. 7 cm x max. 5,2 cm a
rozmer potlače: min. 4 cm x
min. 4,4 cm.
min. 1 cm

37

Sklenená flaša s obalom z neoprénu. Objem: min.500 ml a max.700
ml..

38

39

40

Futbalová lopta. Materiál: PVC. Veľkosť: obvod min. 68
max. 71 cm. Farba: bielo/čierna

Futbalová lopta. Materiál: PVC. Veľkosť: obvod min. 68
max. 71 cm. Farba: bielo/čierna

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Reflexná vesta. Vesta musí byt s reflexnou páskou s vysokou
viditeľnosťou. Farba: 250 ks žltá a 250 ks oranžová. Materiál: 100%
polyester. Rozmery: min. 60 cm x 70 cm a max. 70 cm x 80 cm.

Reflexná vesta. Vesta musí byt s reflexnou páskou s vysokou
viditeľnosťou. Farba: 250 ks žltá a 250 ks oranžová. Materiál: 100%
polyester. Rozmery: min. 60 cm x 70 cm a max. 70 cm x 80 cm.

53

Body warmer vesta. Pánska hrejivá vesta, dve predné lištové vrecká, Body warmer vesta. Pánska hrejivá vesta, dve predné lištové vrecká,
kontrastná podšívka, zips na vnútornej strane krytý záložkou, možnosť kontrastná podšívka, zips na vnútornej strane krytý záložkou, možnosť
stiahnutia spodného lemu elastickou šnúrkou s brzdou, predĺžený
stiahnutia spodného lemu elastickou šnúrkou s brzdou, predĺžený
zadný diel, tvarovaný dolný kraj, dve vnútorné náprsné vrecká (1
zadný diel, tvarovaný dolný kraj, dve vnútorné náprsné vrecká (1
menšie na mobil, 1 väčšie), pútko na zavesenie
menšie na mobil, 1 väčšie), pútko na zavesenie
Materiál: vonkajšia strana - 100 % nylon, vnútorná strana - fleece 100 Materiál: vonkajšia strana - 100 % nylon, vnútorná strana - fleece 100
% PES, 300 g/m2
% PES, 300 g/m2
Farba: zelená
Farba: zelená
Veľkosť: rôzne veľkosti
Veľkosť: rôzne veľkosti
(25 ks - veľkosť M, 25 ks - veľkosť L, 25 ks veľkosť XL, 25 ks veľkosť XXL) (25 ks - veľkosť M, 25 ks - veľkosť L, 25 ks veľkosť XL, 25 ks veľkosť XXL)

54

Cestovná taška na kolieskach s vyťahovacou rúčkou. Farba: čierna.
Materiál: polyester. Rozmery: min. 26 cm a max. 32 cm výška tašky x
min. 26 cm a max. 32 cm dno tašky x min. 52 cm a max. 62 cm dĺžka
tašky.

Cestovná taška na kolieskach s vyťahovacou rúčkou. Farba: čierna.
Materiál: polyester. Rozmery: min. 26 cm a max. 32 cm výška tašky x
min. 26 cm a max. 32 cm dno tašky x min. 52 cm a max. 62 cm dĺžka
tašky.

55

56

57

Taška na dokumenty s rúčkou. Farba: čierna. Materiál: polyester.
Rozmer: min. 36 cm a max. 40 cm x min. 28 cm a max. 32 cm x min. 6
cm a max. 9 cm.

58

2

Uterák

500

ks

Uterák. Materiál: 100% bavlna a min. 450 g/m2. Rozmery: min. 50 cm Uterák. Materiál: 100% bavlna a min. 450 g/m2. Rozmery: min. 50 cm
a max. 60 cm šírka x min. 90 cm a max. 110 cm výška. Farba a pomer : a max. 60 cm šírka x min. 90 cm a max. 110 cm výška. Farba a pomer :
biela(100ks), zelená(200ks), modrá(200ks) .
biela(100ks), zelená(200ks), modrá(200ks) .

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

Výšivka

farebnosť 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

dolná časť produktu

Sada na čistenie obuvi

250

ks

Sada na čistenie obuvi. 6 dielna súprava na čistenie obuvi v
elegantnom koženom púzdre s 2 kefami, 2 transparentnými pastami,
handričkou a obuvákom. Farba hnedá, čierna

Sada na čistenie obuvi. 6 dielna súprava na čistenie obuvi v
elegantnom koženom púzdre s 2 kefami, 2 transparentnými pastami,
handričkou a obuvákom. Farba hnedá, čierna

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

Laser

Laser

stredná časť obalu produktu

Šnúrka na krk

500

ks

Šnúrka na krk s karabínkou. Materiál: polyester. Rozmery: šírka min. 2 Šnúrka na krk s karabínkou. Materiál: polyester. Rozmery: šírka min. 2
cm a max. 3 cm / dĺžka min. 45 cm a max. 50 cm. Farba a pomer :
cm a max. 3 cm / dĺžka min. 45 cm a max. 50 cm. Farba a pomer :
zelená(125 ks), modrá(125 ks), biela (125 ks), čierna(125).
zelená(125 ks), modrá(125 ks), biela (125 ks), čierna(125).

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 1 cm

Transférova tlač

farebnosť 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

stredná časti obvodu produktu
opakujúc sa po obvode

Kľúčenka so žetónom

4000

ks

Kľúčenka na mince so žetónom. Farba a pomer : zelená(1000ks),
Kľúčenka na mince so žetónom. Farba a pomer : zelená(1000ks),
2 x logo, vertikálne variant
modrá(1000ks), biela(1000ks), čierna(1000). Materiál: plast. Rozmery: modrá(1000ks), biela(1000ks), čierna(1000). Materiál: plast. Rozmery:
rozmer potlače: min. 1 cm x
min. 5 cm a max. 7 cm x min. 2,5 cm a max. 3,5 cm x min. 0,4 cm a
min. 5 cm a max. 7 cm x min. 2,5 cm a max. 3,5 cm x min. 0,4 cm a
min. 1 cm
max. 0,8 cm.
max. 0,8 cm.

Tampoprint

farebnosť 1+0 (čierna)

v strednej časti produktu - minca
1 logo na jednej strane 1 logo na
opačnej strane

Otvárač

250

ks

Otvárač na otváranie všetkých typov korkových uzáverov, vybavený
Otvárač na otváranie všetkých typov korkových uzáverov, vybavený
otváračom na korunkové uzávery a orezávatkom na odstránenie fólie. otváračom na korunkové uzávery a orezávatkom na odstránenie fólie.
Materiál: plast, oceľ, kov. Rozmery: min. 130x12x8mm a max.
Materiál: plast, oceľ, kov. Rozmery: min. 130x12x8mm a max.
170x20x20 mm.
170x20x20 mm.

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 1 cm x min. 0,5 cm

Laser

Laser

v strednej časti obvodu produktu
1 logo na jednej strane 1 logo na
opačnej strane

Hrnček

500

ks

4 x logo, horizontálne
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

na spodnej časti obvodu
produktu

Sada náradia

100

ks

Sada náradia v púzdre s 32 funkcami. Materiál: obal - polyester,
Sada náradia v púzdre s 32 funkcami. Materiál: obal - polyester,
náradie - kov, plast a guma. Rozmery obalu: min. 16 cm x min. 11 cm x náradie - kov, plast a guma. Rozmery obalu: min. 16 cm x min. 11 cm x
min. 4 cm a max. 20 cm x max. 14 cm x max. 7 cm.
min. 4 cm a max. 20 cm x max. 14 cm x max. 7 cm.

4 x logo, horizontálne
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť 1+0 (biela)

predná časť obalu produktu

Kempingové svetlo

100

ks

Kempingové svetlo z ABS s jedným LED svetlom, gombíkom pre
Kempingové svetlo z ABS s jedným LED svetlom, gombíkom pre
nastavenie intenzity svetla a rúčkou. Farba: Modra a čierna
nastavenie intenzity svetla a rúčkou. Farba: Modra a čierna
Rozmery: výška min. 16 cm a max. 22 cm x šírka min. 9,5 cm a max. 13 Rozmery: výška min. 16 cm a max. 22 cm x šírka min. 9,5 cm a max. 13
cm.
cm.

4 x logo, horizontálne
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť 1+0 (biela)

predná spodná časť produktu

Reflexný pásik

2000

ks

Reflexný pásik na ruku. Materiál: PVC/PC/PE/PET a netkaná textília.
Reflexný pásik na ruku. Materiál: PVC/PC/PE/PET a netkaná textília.
Pásik obsahuje LED svetlo s dvoma funkciami - blikanie a svietenie.
Pásik obsahuje LED svetlo s dvoma funkciami - blikanie a svietenie.
Pásik obsahuje batérie. Farba: žltá a oranžová. Rozmery: min. 30 cm x Pásik obsahuje batérie. Farba: žltá a oranžová. Rozmery: min. 30 cm x
min. 3,5 cm.
min. 3,5 cm.

4 x logo, horizontálne
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť 1+0 (čierna)

stredná časť obvodu produktu

Kávový set

100

ks

Kávový set v darčekovej krabičke. Obsah setu: 2x šálka, 2x podšálka, 2x Kávový set v darčekovej krabičke. Obsah setu: 2x šálka, 2x podšálka, 2x
lyžička. Objem šálky min. 150ml max. 200 ml. Materiál: keramika.
lyžička. Objem šálky min. 150ml max. 200 ml. Materiál: keramika.
Farba: biela. Rozmer šálky: priemer min. 8 cm / výška min. 5,5 cm.
Farba: biela. Rozmer šálky: priemer min. 8 cm / výška min. 5,5 cm.

4 x logo, horizontálne
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť 1+0 (čierna)

na prednej spodnej časti obvodu
produktu - každej šálky

Sada pohárov

250

ks

4 x logo, horizontálne
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Laser

Laser

v strednej časti obvodu produktu

Cukríky v obale

1000

ks

Tampoprint

farebnosť: 1+1 (biela)

na prednej strane produktu

Skladacia multifunkčná
lampa

500

ks

Skladacia multifunkčná lampa. Rozmer zloženej lampy min. 14 cm a
max. 16 cm x min. 14 cm a max. 16 cm x min. 3 cm a max. 5 cm.
Rozmer rozloženej lampy výška min. 14 cm a max. 16 cm x šírka min.
28 cm a max. 33 cm. Možnosti rozloženia do min. 6 rôznych tvarov.
Materiál: tvrdý papier a drevo. Výdrž batérie min. 5 hodín.

Skladacia multifunkčná lampa. Rozmer zloženej lampy min. 14 cm a
max. 16 cm x min. 14 cm a max. 16 cm x min. 3 cm a max. 5 cm.
Rozmer rozloženej lampy výška min. 14 cm a max. 16 cm x šírka min.
28 cm a max. 33 cm. Možnosti rozloženia do min. 6 rôznych tvarov.
Materiál: tvrdý papier a drevo. Výdrž batérie min. 5 hodín.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (čierna
alebo biela podľa
farebnosti podkladu)

na jednej časti trojuholníkového
panela pri spodnom leme
produktu

Zapaľovač a dusítko

500

ks

Set zapaľovača s chrómovým dusítkom vrátane plynovej náplne v
darčekovej škatuľke
Farba: strieborná, čierna
Materiál: chróm
Veľkosť: zapalovač min. 17,5 cm a max. 19 cm x min. 1,5 cm a max. 2
cm x min. 1,1 cm a max. 2 cm; darčeková škatuľka min. 24 cm a max.
28 cm x min. 6,5 cm a max. 7,8 cm x min. 3,7 cm a max. 4,4 cm

Set zapaľovača s chrómovým dusítkom vrátane plynovej náplne v
darčekovej škatuľke
Farba: strieborná, čierna
Materiál: chróm
Veľkosť: zapalovač min. 17,5 cm a max. 19 cm x min. 1,5 cm a max. 2
cm x min. 1,1 cm a max. 2 cm; darčeková škatuľka min. 24 cm a max.
28 cm x min. 6,5 cm a max. 7,8 cm x min. 3,7 cm a max. 4,4 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 1 cm

Nálepka

farebnosť: 1+0 (čierna)

Predná časť balenia produktu

Podpaľovač

500

ks

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Nálepka

farebnosť: 1+0 (čierna)

Predná časť balenia produktu

Puzzle s pastelkami

800

ks

Puzzle na vymaľovanie s prírodným motívom
Obsah setu:
Puzzle na vymaľovanie
Set 6 špeciálnych pasteliek
Ľubovoľný prírodný jednofarebný motív potlače
Rozmer puzzle zodpovedá formátu A4, sú zabalené v priehľadnom
obale so zipsom.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Tlač/potlač

farebnosť: 1+0 (čierna)

Predná časť produktu (puzzle)

Kľúčenka s LED svetlom

2000

ks

Kľúčenka s LED svetlom, dodavané s batériami
Materiál: plast
Farba: biela , modrá
Rozmery: min. 5,5 cm a max. 6,5 cm × min. 2,2 cm a max. 3 cm × min.
0,3 cm a max. 0,8 cm.

Tampoprint

farebnosť: 1+1 (biela)

1 logo na prednej strane
produktu a 1 logo na zadnej
strane produktu

Zapaľovač krbový

2000

ks

Krbový zapaľovač s dlhým vysúvacím hrdlom
Farba: zelená, modrá, červená, biela, čierna - po 400 ks
Rozmery: dĺžka min. 10 cm a max. 14 cm v zasunutom stave

Krbový zapaľovač s dlhým vysúvacím hrdlom
Farba: zelená, modrá, červená, biela, čierna - po 400 ks
Rozmery: dĺžka min. 10 cm a max. 14 cm v zasunutom stave

2 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 2 cm x
min. 0,5 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (čierna
alebo biela podľa
farebnosti podkladu)

1 x logo na prednej strane
produktu a 1 x logo na zadnej
strane produktu

Recyklovaný zápisník A5

500

ks

Papierový zápisník z recyklovaného papiera, s guľôčkovým perom,
formát A5, min. 60 hárkov linajkového papiera, pero z recyklovaného
papiera, špirálová väzba na dlhšom okraji zápisníka (ľavá bočná
strana), uzatváranie gumičkou na pravej strane zápisníka
Rozmer: min. 18 cm x min. 14 cm x min. 0,8 cm

Papierový zápisník z recyklovaného papiera, s guľôčkovým perom,
formát A5, min. 60 hárkov linajkového papiera, pero z recyklovaného
papiera, špirálová väzba na dlhšom okraji zápisníka (ľavá bočná
strana), uzatváranie gumičkou na pravej strane zápisníka
Rozmer: min. 18 cm x min. 14 cm x min. 0,8 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 1 cm

Tampoprint

potlač, farebnosť: 1+0
(čierna)

spodná časť prednej obálky

farebnosť 1+0 (biela)

Vrecúško

59

60

61

62

63

Hrnček s porcelánu. Materiál: porcelán. Farba: biela alebo zelená.
Objem: min. 250 ml a max. 300 ml.

Hrnček s porcelánu. Materiál: porcelán. Farba: biela alebo zelená.
Objem: min. 250 ml a max. 300 ml.

64

65

66

67

68

Sada šiestich pohárov. Materiál: číre sklo. Objem pohára: min. 2 dcl a
max. 3dcl.

Sada šiestich pohárov. Materiál: číre sklo. Objem pohára: min. 2 dcl a
max. 3dcl.

69

Mentolové cukríky v praktickom obale. Váha cukríkov: min. 10g.
Mentolové cukríky v praktickom obale. Váha cukríkov: min. 10g.
4 x logo, vertikálny variant
Materiál: plast. Farba a pomer: biela (400 ks) / zelená (300 ks) / modrá Materiál: plast. Farba a pomer: biela (400 ks) / zelená (300 ks) / modrá
rozmer potlače: min. 4 cm x
(300 ks). Rozmery: min. 8 cm a max. 10 cm x min. 4,8 cm a max. 5,4 cm (300 ks). Rozmery: min. 8 cm a max. 10 cm x min. 4,8 cm a max. 5,4 cm
min. 1 cm
x min. 0,8 cm a max. 1,4 cm.
x min. 0,8 cm a max. 1,4 cm.

70

71

72

Ekologický podpaľovač dreva, brikiet, uhlia a grilovacieho uhlia, vhodný Ekologický podpaľovač dreva, brikiet, uhlia a grilovacieho uhlia, vhodný
do krbov, pecí, grilov a táborákov s dlhou dobou horenia
do krbov, pecí, grilov a táborákov s dlhou dobou horenia
Materiál: drevená vlna z mäkkých drevín a parafínu
Materiál: drevená vlna z mäkkých drevín a parafínu
Balenie: papierový kartón
Balenie: papierový kartón
Počet kusov v balení: min. 16 kusov / šúlkov
Počet kusov v balení: min. 16 kusov / šúlkov

73
Puzzle na vymaľovanie s prírodným motívom
Obsah setu:
Puzzle na vymaľovanie
Set 6 špeciálnych pasteliek
Ľubovoľný prírodný jednofarebný motív potlače
Rozmer puzzle zodpovedá formátu A4, sú zabalené v priehľadnom
obale so zipsom.

74
Kľúčenka s LED svetlom, dodavané s batériami
Materiál: plast
2 x logo, vertikálny variant
Farba: biela , modrá
rozmer potlače: min. 1 cm x
Rozmery: min. 5,5 cm a max. 6,5 cm × min. 2,2 cm a max. 3 cm × min.
min. 0,5 cm
0,3 cm a max. 0,8 cm.

75

76

77

Ďalekohľad

100

ks

Hliníkovo - gumový ďalekohľad so zväčšením min. 8x21. Súčastou je aj Hliníkovo - gumový ďalekohľad so zväčšením min. 8x21. Súčastou je aj
vrecúško na ďalekohľad.
vrecúško na ďalekohľad.
2 x logo, vertikálny variant
Farba: čierna
Farba: čierna
rozmer potlače: min. 4 cm x Transférova tlač
Materiál: kov, plast
Materiál: kov, plast
min. 1 cm

78

Tunel

500

ks

Šatka univerzálnej veľkosti so zateplenou časťou
Materiál: 100% poyester
Farba: červená, žltá, biela, tmavomodrá
(125 ks - červená, 125 ks - žltá, 125 ks - biela, 125 ks - tmavomodrá)
Rozmer: šírka min. 20 cm a max. 25 cm x dĺžka min. 40 cm a max. 50
cm.

Meteo stanica

250

ks

Stolová meteostanica zobrazúca hodiny, teplotu a vlhkosť vzduchu,
napájanie 2 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)
Materiál: plast
Rozmery: min. 13,5 cm a max. 15 cm x min. 8 cm a max. 10 cm x min.
3,9 cm a max. 5 cm.

Termo hrnček

250

ks

Dvojplášťový nerezový termohrnček. Objem: min. 455 ml. Max 500 ml. Dvojplášťový nerezový termohrnček. Objem: min. 455 ml. Max 500 ml.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 1 cm

Laser

Laser

v strednej časti obvodu produktu

Bezdrôtová nabíjacia
Power Banka.

600

ks

Bezdrôtová nabíjacia Power Banka.
Bezdrôtová nabíjacia Power Banka.
Farba: červená.
Farba: červená.
Rozmer: Max. 7,3cmx14,2cmx1,3cm. Max. 185g.
Rozmer: Max. 7,3cmx14,2cmx1,3cm. Max. 185g.
Kapacita: 10000mAh.
Kapacita: 10000mAh.
Podpora bezdrôtového nabíjania.
Podpora bezdrôtového nabíjania.
Minimálne 2 výstupné porty USB.
Minimálne 2 výstupné porty USB.
Výstup 5V 1A / 2A.
Výstup 5V 1A / 2A.
Qi výstup 5V 1A.
Qi výstup 5V 1A.
Nabíjacia plocha produktu obsahuje - Tvrdený sklenený panel.
Nabíjacia plocha produktu obsahuje - Tvrdený sklenený panel.
Digitálny displej znázorňujúcu zostávajúcu kapacitu, s presnosťou 1%. Digitálny displej znázorňujúcu zostávajúcu kapacitu, s presnosťou 1%.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Laser

Laser

Predná časť produktu

otočný USB

1000

ks

otočný USB, kapacita: 8 GB, materál: kov a plas, farba: mix farieb.

otočný USB, kapacita: 8 GB, materál: kov a plas, farba: mix farieb.

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 1 cm x min. 0,5 cm

Laser

Laser

na kovovej časti produktu

vodeodolná taška cez
rameno

300

ks

vodeodolná taška cez rameno, farba: oranžová. Rozmer: min. 34cm a
max. 40 cm x 26 cm a max. 30 cm.

vodeodolná taška cez rameno, farba: oranžová. Rozmer: min. 34cm a
max. 40 cm x 26 cm a max. 30 cm.

2 x logo, horizontálny
variant, rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 2 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (čierna)

spodná čast prednej strany
produktu

Sada so sklenenou
karafou a pohármi

100

ks

Sklenená karafa: objem min. 1 l a max. 1,5 l , farba: transparentná,
Sklenená karafa: objem min. 1 l a max. 1,5 l , farba: transparentná, 2 x logo, vertikálny variant,
materiál: sklo a korkový uzáver. Poháre: počet ks: 2, objem min. 0,2 l a materiál: sklo a korkový uzáver. Poháre: počet ks: 2, objem min. 0,2 l a rozmer potlače: min. 5 cm x
max. 0,4 l, materiál: sklo.
max. 0,4 l, materiál: sklo.
min. 2 cm

Laser

Laser

spodná časť obvodu fľaše a oboch
pohárov

ks

Guľôčkové pero EKO s vrchnáčikom vyrobené z recyklovaného papiera. Guľôčkové pero EKO s vrchnáčikom vyrobené z recyklovaného papiera.
Farba náplne: modrá.
Farba náplne: modrá.

2 x logo, horizontálny
variant, rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 0,5 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (čierna)

pozdĺžne na obvode produktu

Kompletná sada vreciek a tašiek z biobavlny na nakupovanie ovocia,
zeleniny a pečiva. Obsah sady: pevná taška s dlhým uchom (min. 45 cm
výška a max. 50 cm / min. 40 cm a max. 45 cm šírka / min. 10 cm a
max. 13 cm dno tašky / 2x rúčka s dĺžkou min. 45 cm a max. 48 cm /
min. 2 cm a max. 3 cm šírka rúčky / min. 10 cm a max. 15 cm dĺžka
pásika / min. 2 cm a max. 3 cm šírka pásika.), tri sieťovinové vrecká na
zeleninu a ovocie (1: min. 25 cm a max. 27 cm x min. 22 cm a max 24
cm. / 2: min. 31 cm a max 33 cm x min. 27 cm a max 29 cm / 3: min.34
cm a max. 37 cm x min. 31 cm a max. 34 cm), plátené vrecko na pečivo
(1: min. 25 cm a max. 27 cm x min. 22 cm a max. 24 cm / 2: min. 31 cm
a max. 33 cm x min. 27 cm a max. 29 cm / 3: min. 34 cm a max. 37 cm
x min. 31 cm a max. 34 cm), sieťová taška ( výška: min. 50 cm a max.
55 cm / šírka: min. 55 cm a max. 60 cm.). Farba: naturálna resp.
prírodná – pre všetky.

Kompletná sada vreciek a tašiek z biobavlny na nakupovanie ovocia,
zeleniny a pečiva. Obsah sady: pevná taška s dlhým uchom (min. 45 cm
výška a max. 50 cm / min. 40 cm a max. 45 cm šírka / min. 10 cm a
max. 13 cm dno tašky / 2x rúčka s dĺžkou min. 45 cm a max. 48 cm /
min. 2 cm a max. 3 cm šírka rúčky / min. 10 cm a max. 15 cm dĺžka
pásika / min. 2 cm a max. 3 cm šírka pásika.), tri sieťovinové vrecká na
zeleninu a ovocie (1: min. 25 cm a max. 27 cm x min. 22 cm a max 24
cm. / 2: min. 31 cm a max 33 cm x min. 27 cm a max 29 cm / 3: min.34
cm a max. 37 cm x min. 31 cm a max. 34 cm), plátené vrecko na pečivo
(1: min. 25 cm a max. 27 cm x min. 22 cm a max. 24 cm / 2: min. 31 cm
a max. 33 cm x min. 27 cm a max. 29 cm / 3: min. 34 cm a max. 37 cm
x min. 31 cm a max. 34 cm), sieťová taška ( výška: min. 50 cm a max.
55 cm / šírka: min. 55 cm a max. 60 cm.). Farba: naturálna resp.
prírodná – pre všetky.

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 1 cm

Štítok min. 5cm x
3 cm

Farebnosť: 4+0

každý produkt v sade musí
obsahovať všitý štítok na bočnom
šve kde sa nachádajú logá tlačene
sieťotlačou.

nerezová termoska s dvojitou stenou, farebný silikónový krúžok na
uzávere z polypropylénu, objem: 0,5 L, rozmer: Ø min. 7 cm x min. 24
cm, farba silikónových krúžkov: mix farieb.

nerezová termoska s dvojitou stenou, farebný silikónový krúžok na
uzávere z polypropylénu, objem: 0,5 L, rozmer: Ø min. 7 cm x min. 24
cm, farba silikónových krúžkov: mix farieb.

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 2 cm

Laser

Laser

v dolnej časti obvodu produktu

79

Šatka univerzálnej veľkosti so zateplenou časťou
Materiál: 100% poyester
Farba: červená, žltá, biela, tmavomodrá
(125 ks - červená, 125 ks - žltá, 125 ks - biela, 125 ks - tmavomodrá)
Rozmer: šírka min. 20 cm a max. 25 cm x dĺžka min. 40 cm a max. 50
cm.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 2 cm

Výšivka

farebnosť 1+0 (biela)

Spodná časť šatky

Stolová meteostanica zobrazúca hodiny, teplotu a vlhkosť vzduchu,
napájanie 2 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)
Materiál: plast
Rozmery: min. 13,5 cm a max. 15 cm x min. 8 cm a max. 10 cm x min.
3,9 cm a max. 5 cm.

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

UV

farebnosť: 4+0

Predná časť produktu

80

81

82

83

84

85

pero z recyklovaného
papiera

1000

86

sada vreciek

500

Sada

nerezová termoska

500

ks

ekologická ceruzka

500

ks

ekologická ceruzka vyrobená z recyklovaného papieru. V bielej farbe.
Rozmer ceruzky: min. 0,7 cm a max. 1 cm x min. 17 cm a max. 19 cm.

ekologická ceruzka vyrobená z recyklovaného papieru. V bielej farbe.
Rozmer ceruzky: min. 0,7 cm a max. 1 cm x min. 17 cm a max. 19 cm.

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 0,3 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (čierna)

pozdĺžne na obvode produku

multifunkčné vreckové náradie

800

ks

Multifunkčné náradie . Obsahuje približne 10 druhov náradia napr.
krížový skrutkovač, hák a pod, veľkosť produktu: max. 5,5 x max. 3,4
cm.

Multifunkčné náradie . Obsahuje približne 10 druhov náradia napr.
krížový skrutkovač, hák a pod, veľkosť produktu: max. 5,5 x max. 3,4
cm.

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 0,3 cm x min. 0,3 cm

Laser

Laser

na kovovej časti produktu

Výšivka

farebnosť 1+0 (biela)

nad ľavým bočným vreckom

Výšivka

farebnosť 1+0 (biela)

ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
časť prednej strany produktu

87

88

89

90

unisex strečové
celoročné nohavice s
vložkami

105

ks

Strečové nohavice s vložkami a s kontrastným štepovaním, bočné
Strečové nohavice s vložkami a s kontrastným štepovaním, bočné
gumičky a pútka v páse, zapínanie na zips a gombík, predné vrecká
gumičky a pútka v páse, zapínanie na zips a gombík, predné vrecká 3 x logo, vertikálny variant,
klasického strihu, bočné vrecko s klopou vľavo, farba produktu: šedá, klasického strihu, bočné vrecko s klopou vľavo, farba produktu: šedá, rozmer potlače: min. 6 cm x
materiál produktu: keper 98% bavlna, 2 % elastan, 300 g/m². Veľkosti: materiál produktu: keper 98% bavlna, 2 % elastan, 300 g/m². Veľkosti:
min. 2 cm
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.

pánska softshellová
bunda s kapucňou

50

ks

pánska softshellová bunda s kapucňou, zapínanie na zips, nastaviteľné pánska softshellová bunda s kapucňou, zapínanie na zips, nastaviteľné
3 x logo, vertikálny variant
manžety na suchý zips, farba produktu: kombinácia čierna a sivá
manžety na suchý zips, farba produktu: kombinácia čierna a sivá
rozmer potlače: min. 6 cm x
(vnútro), materiál produktu: 100% polyester. 100% polyester
(vnútro), materiál produktu: 100% polyester. 100% polyester
min. 2 cm
microfleece, 360 g/m². Veľkosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
microfleece, 360 g/m². Veľkosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.

91

92

3

Pracovná ochranná
prilba

105

ks

normy: EN397 EN50365
- Prilba vyrobená z HDPE.
- textilný kríž Terylén
- Trojbodové nastavenie hĺbky
- otvory pre ventilaćiu vzduchu
- ochrana do 1000V
- od -30 ° C do + 50 ° C
- Možnosť pripojenia podbradného pásu a príslušenstva
-možnosť nastavenie pomocou platového pásu v rozmedzí 53-64 cm
- Odolná voči postriekaniu roztaveným kovom.

normy: EN397 EN50365
- Prilba vyrobená z HDPE.
- textilný kríž Terylén
- Trojbodové nastavenie hĺbky
3 x logo, vertikálny variant
- otvory pre ventilaćiu vzduchu
rozmer potlače: min. 6 cm x PVC samolepka
- ochrana do 1000V
min. 2 cm
- od -30 ° C do + 50 ° C
- Možnosť pripojenia podbradného pásu a príslušenstva
-možnosť nastavenie pomocou platového pásu v rozmedzí 53-64 cm
- Odolná voči postriekaniu roztaveným kovom.

Nerezová slamka s s
čistiacou kefkou

800

ks

originálna, viackrát použiteľná a nerezová slamka. Materiál: slamka nerez, obal - puzdro z mikrovlákna, rozmer: dĺžka min. 25cm a max
30cm

originálna, viackrát použiteľná a nerezová slamka. Materiál: slamka nerez, obal - puzdro z mikrovlákna, rozmer: dĺžka min. 25cm a max
30cm

Poznámkový blok
- min. 80-stranový, recyklovateľný.
Materiál: papier
Rozmer: min. 15 cm a max. 17 cm x min. 21 cm a max. 23 cm x min. 1
cm a max. 1,8 cm.
Farba: béžová

Poznámkový blok
- min. 80-stranový, recyklovateľný.
Materiál: papier
Rozmer: min. 15 cm a max. 17 cm x min. 21 cm a max. 23 cm x min. 1
cm a max. 1,8 cm.
Farba: béžová

Farebnosť: 4+0

predná strana produktu v strede
nad šiltom

93

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 0,3 cm

Laser

Laser

pozdĺžne na obvode obalu
produktu

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 2 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (čierna)

spodná časť prednej obálky

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 2 cm

Tampoprint

Farebnosť: 4+0

logá: na spodnej ľavej časti
obvodu produktu,

94

Poznámkový blok

800

ks

keramický hrnček v
krabičke

150

ks

95
elegantný keramický hrnček samostatne balený v lepenkovej krabičke, elegantný keramický hrnček samostatne balený v lepenkovej krabičke,
farba krabičky: prírodná hnedá, farba hrnčeka: biela, biela, rozmer
farba krabičky: prírodná hnedá, farba hrnčeka: biela, biela, rozmer
hrnčeka: priemer min. 8 cm a max. 10 cm x min. 9 cm a max. 11 cm,
hrnčeka: priemer min. 8 cm a max. 10 cm x min. 9 cm a max. 11 cm,
objem hrnčeka: min. 300 ml a max. 380 ml.
objem hrnčeka: min. 300 ml a max. 380 ml.

96

sada pohárov na vodu

100

ks

sada 4 pohárov na vodu zo skla. Objem pohára: min. 350 ml a max.
sada 4 pohárov na vodu zo skla. Objem pohára: min. 350 ml a max.
400 ml., rozmer pohára: Ø min. 7 cm a max. 9 cm x min. 15 cm a max. 400 ml., rozmer pohára: Ø min. 7 cm a max. 9 cm x min. 15 cm a max. 3 x logo, vertikálny variant
18 cm. Materiál: číre sklo
18 cm. Materiál: číre sklo
rozmer potlače: min. 4 cm x
min. 2 cm

Laser

Laser

v strednej časti obvodu produktu
(všetkých pohárov)

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 2 cm

Laser

Laser

spodná čast obvodu produktu

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 0,5 cm

Laser na pere

Laser

Laser na pere

97

pohár z bambusu

800

ks

pohár z lisovaných bambusových vlákien so silikónovým viečkom a
silikónovým úchopom, farebnosť úchopov: mix farieb. Objem min.
300ml. max. 380 ml.

pohár z lisovaných bambusových vlákien so silikónovým viečkom a
silikónovým úchopom, farebnosť úchopov: mix farieb. Objem min.
300ml. max. 380 ml.

98
kovové pero masívny dizajn, farebnosť produktu: kombinácia čiernej kovové pero masívny dizajn, farebnosť produktu: kombinácia čiernej
a striebornej farby, spracovanie povrchu: menné rytie na tele, modrá a striebornej farby, spracovanie povrchu: menné rytie na tele, modrá
náplň. Balené v krabičke. Rozmery: pero - min. 13,5 cm a max. 14,8 cm náplň. Balené v krabičke. Rozmery: pero - min. 13,5 cm a max. 14,8 cm
x min. 1 cm a max. 1,5 cm, balenie - min. 6,5 cm a max. 9 x min. 4 cm a x min. 1 cm a max. 1,5 cm, balenie - min. 6,5 cm a max. 9 x min. 4 cm a
max. 7 cm x min. 18 cm a max. 22 cm.
max. 7 cm x min. 18 cm a max. 22 cm.

kovové pero

300

ks

skladací vejár s prackou

800

ks

skladací vejár s prackou, materiál: polyester, rozmer po rozložení: min. skladací vejár s prackou, materiál: polyester, rozmer po rozložení: min. 2 x logo, vertikálny variant
20 cm a max. 25 cm x min. 28 cm a max. 33 cm x min. 1 cm a max. 2 20 cm a max. 25 cm x min. 28 cm a max. 33 cm x min. 1 cm a max. 2 rozmer potlače: min. 4 cm x
cm, farba produktu: mix farieb
cm, farba produktu: mix farieb
min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (čierna
alebo biela podľa
farebnosti podkladu)

na plastovom držiaku vejára

pánska polokošeľa

250

ks

pánska polokošeľa s krátkym rukávom, 3 gombíky vo fareb polokošele, pánska polokošeľa s krátkym rukávom, 3 gombíky vo fareb polokošele, 3 x logo, vertikálny variant
farba produktu: tmavošedá, materiál: 90% bavlna / 10% Polyester ,
farba produktu: tmavošedá, materiál: 90% bavlna / 10% Polyester , rozmer potlače: min. 5 cm x
220 g/m². Veľkosti: M, L, XL, XXL, XXXL. (proporčne po 50 ks)
220 g/m². Veľkosti: M, L, XL, XXL, XXXL. (proporčne po 50 ks)
min. 2 cm

Výšivka

farebnosť 1+0 (biela)

v strednej časti ľavého rukáva

dámska polokošeľa

250

ks

Výšivka

farebnosť 1+0 (biela)

v strednej časti ľavého rukáva

dámska softshelová
bunda s kapucňou

52

ks

Výšivka

farebnosť: 1+0 (čierna)

ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
časť prednej strany produktu

gumofilc zimné
pracovné čižmy pracovná obuv

50

pár

3 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 5 cm x
min. 2 cm

Sieťotlač

farebnosť: 1+0 (biela)

v hornej časti na ľavej a pravej
strane obuvi z vonkajšej strany

zvinovací meter s
vodováhou a
zápisníkom

250

ks

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 0,5 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (biela)

pozdĺžne na hornej hrane
produktu

dámske gumáky

55

pár

potlač, farebnosť: 1+0
(biela)

v hornej časti na ľavej a pravej
strane obuvi z vonkajšej strany

papierová taška

1500

ks

Ekologická biela papierová taška s krúteným uchom min. 23 cm a max. Ekologická biela papierová taška s krúteným uchom min. 23 cm a max.
25 cm x min. 10 cm a max. 12 cm x min. 32 cm a max. 34 cm
25 cm x min. 10 cm a max. 12 cm x min. 32 cm a max. 34 cm

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 7 cm x min. 3 cm

Tlač/podtlač

farebnosť: 1+0 (čierna)

stred dolnej širšej časti produktu

papierová taška

700

ks

Ekologická biela papierová taška s krúteným uchom min. 44 cm a max. Ekologická biela papierová taška s krúteným uchom min. 44 cm a max.
46 cm x min. 14 cm a max. 16 cm x min. 42 cm a max. 44 cm
46 cm x min. 14 cm a max. 16 cm x min. 42 cm a max. 44 cm

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 7 cm x min. 3 cm

Tlač/podtlač

farebnosť: 1+0 (čierna)

stred dolnej širšej časti produktu

podložka na yogu

350

ks

podložka na fitness a jógu v obale, rozmer zloženej podložky vo vaku: podložka na fitness a jógu v obale, rozmer zloženej podložky vo vaku:
2 x logo, vertikálny variant
Ø min. 28 cm a max. 32 cm x min. 68 cm a max. 77 cm, rozmer po
Ø min. 28 cm a max. 32 cm x min. 68 cm a max. 77 cm, rozmer po
rozmer potlače: min. 7 cm x
rozložení podložky: min. 60 cm a max. 66 cm x min. 170 cm a max. 180 rozložení podložky: min. 60 cm a max. 66 cm x min. 170 cm a max. 180
min. 3 cm
cm. Materiál: PVC
cm. Materiál: PVC

Sieťotlač

farebnosť: 1+0 (biela)

v strede hornej časti produktu na
obvode obalu (oproti úchopu na
nosenie na ramene)

stred samolepky

99

100

101
dámska polokošeľa s krátkym rukávom, 3 gombíky vo farbe
dámska polokošeľa s krátkym rukávom, 3 gombíky vo farbe
polokošele, bočné rozparky, farba produktu: tmavošedá, materiál: 90% polokošele, bočné rozparky, farba produktu: tmavošedá, materiál: 90% 3 x logo, vertikálny variant
bavlna / 10% Polyester, 220 g/m². Veľkosti: XS, S, M, L, XL. (proporčne bavlna / 10% Polyester, 220 g/m². Veľkosti: XS, S, M, L, XL. (proporčne rozmer potlače: min. 5 cm x
po 50 ks)
po 50 ks)
min. 2 cm

102

dámska softshellová bunda s kapucňou, zapínanie na zips, nastaviteľné dámska softshellová bunda s kapucňou, zapínanie na zips, nastaviteľné
3 x logo, vertikálny variant
manžety na suchý zips, materiál produktu: 100% polyester, 100%
manžety na suchý zips, materiál produktu: 100% polyester, 100%
rozmer potlače: min. 5 cm x
polyester microfleece, 360 g/m², farba produktu: kombinácia
polyester microfleece, 360 g/m², farba produktu: kombinácia
min. 2 cm
svetlozelená a sivá (vnútro). Veľkosti: S, M, L, XL. (proporčne po 13 ks) svetlozelená a sivá (vnútro). Veľkosti: S, M, L, XL. (proporčne po 13 ks)

103

104

normy: EN20344, EN20347
- Vyrobené z vysoko kvalitného PVC
- Zvršok vyrobený z netkanej textílie
- Zaisťuje ochranu proti chladu a vlhkosti
- filcová vložka
- protišmyková podošva, odolné voči nízkym teplotám
- ľahká obúvateľnosť zabezpečená vhodným tvarom
- Určené pre prácu v teréne v rôznych klimatických podmienkach
- Kategória: OB E CI SRA
- spĺňa normy EN20344 a EN20347. Veľkosti: 42 - 46.

normy: EN20344, EN20347
- Vyrobené z vysoko kvalitného PVC
- Zvršok vyrobený z netkanej textílie
- Zaisťuje ochranu proti chladu a vlhkosti
- filcová vložka
- protišmyková podošva, odolné voči nízkym teplotám
- ľahká obúvateľnosť zabezpečená vhodným tvarom
- Určené pre prácu v teréne v rôznych klimatických podmienkach
- Kategória: OB E CI SRA
- spĺňa normy EN20344 a EN20347. Veľkosti: 42 - 46.

zvinovací meter s vodováhou a zápisníkom, dĺžka metra (po rozvinutí): zvinovací meter s vodováhou a zápisníkom, dĺžka metra (po rozvinutí):
min. 2 m a max 4 m. Farba produktu: čierna v kombinácii so žltou.
min. 2 m a max 4 m. Farba produktu: čierna v kombinácii so žltou.

105

dámske zateplené gumáky. Odolné voči nízkym teplotám.
Protišmyková podošva. Vyberateľné zateplenie. Veľkosti: 36 - 41,
Materiál: fils a PVC, Farebnosť: čierna alebo šedá.

dámske zateplené gumáky. Odolné voči nízkym teplotám.
Protišmyková podošva. Vyberateľné zateplenie. Veľkosti: 36 - 41,
Materiál: fils a PVC, Farebnosť: čierna alebo šedá.

3 x logo, vertikálny variant
2 x Transferová
rozmer potlače: min. 5 cm x
tlač
min. 2 cm

106

107

108

109

PVC samolepka biela

podľa dodanej grafiky

1000

ks

samolepky 5x3 cm, materiál zaručujúci min. 4 ročnú stálosť fólie v
exteriéri

samolepky 5x3 cm, materiál zaručujúci min. 4 ročnú stálosť fólie v
exteriéri

3 x logo, horizontálny
variant

-

farebnosť 4+0

PVC samolepka
transparentná

podľa dodanej grafiky

1000

ks

samolepka 5x3 cm, materiál zaručujúci min. 4 ročnú stálosť fólie v
exteriéri

samolepka 5x3 cm, materiál zaručujúci min. 4 ročnú stálosť fólie v
exteriéri

3 x logo, horizontálny
variant

-

farebnosť 4+0

stred samolepky

korkové portfólio A4

300

ks

Laser

Laser

na pravej dolnej strane pri
gumičke

šatka - podla dodanej
grafiky

60

ks

3 x logo

Sublimácia

farebnosť 4+0

po celej ploche šatky

živicový odznak - podla
dodanej grafiky

60

2 x logo, vertikálny variant

-

farebnosť 4+0

stred odznaku

Laser

Laser

na pravej dolnej strane pri
gumičke

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

Sieťotlač

farebnosť: 1+0 (čierna
alebo biela podľa
farebnosti podkladu)

na jednej časti trojuholníkového
panela pri spodnom leme
produktu

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť 1+0 (čierna)

v spodnej časti plastového
ochraného obalu kariet

Laser

Laser

stred krištáľovej časti produktu

110

111
korkové portfólio A4 (20 čistých strán) rozmer portfólia: min. 23,9 cm korkové portfólio A4 (20 čistých strán) rozmer portfólia: min. 23,9 cm 2 x logo, vertikálny variant
x min. 30 cm x min. 1,5 cm.
x min. 30 cm x min. 1,5 cm.
rozmer potlače: min. 4 cm x
Farba obalu portfólia: prírodne hnedá. Produkt má gumičku
Farba obalu portfólia: prírodne hnedá. Produkt má gumičku
min. 2 cm

112
Šatka. Materiál: 100% PES - šifón. Rozmer: min. 90 cm a max. 100 cm x Šatka. Materiál: 100% PES - šifón. Rozmer: min. 90 cm a max. 100 cm x
min. 90 cm a max. 100 cm.
min. 90 cm a max. 100 cm.
farba: biela

farba: biela

113

ks

Kovové odznaky s povrchovou úpravou transparentnou živicou.

eko zápisník (A5, min. 140 listov gramáže min. 70 g), korkový obal a
bambusové pero so stylusom. Materiál zápisníka: prírodný korok,
čierna stužková záložka a čierna gumička, materiál guľočkového pera:
bambus a dotykový hrot. Farebnosť tuhy: modrá.

Kovové odznaky s povrchovou úpravou transparentnou živicou.

114
eko zápisník (A5, min. 140 listov gramáže min. 70 g), korkový obal a
2 x logo, vertikálny variant
bambusové pero so stylusom. Materiál zápisníka: prírodný korok,
rozmer potlače: min. 4 cm x
čierna stužková záložka a čierna gumička, materiál guľočkového pera:
min. 1 cm
bambus a dotykový hrot. Farebnosť tuhy: modrá.

sada ekozápisník a pero
so stylusom

300

ks

skladací dáždnik

1000

ks

visačka na plastové
karty

40

ks

krištáľové USB

300

ks

krištáľové USB, kapacita: 32 GB, materiál: krištáľ/kov, farba krištáľu:
transparetná biela.

unisex šiltovka s
nastaviteľným obvodom

250

ks

100% bavlna, 6 panelová, nízky profil, olemované vetracie otvory.
Nastaviteľný obvod. Farba produktu: svetlošedá alebo šedá.

100% bavlna, 6 panelová, nízky profil, olemované vetracie otvory.
Nastaviteľný obvod. Farba produktu: svetlošedá alebo šedá.

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Výšivka

farebnosť: 1+0 (biela)

pravá bočná vonkajšia časť
šiltovky nad lemom

pletená čiapka

105

ks

Čiapka so štítkom rovnakej farby vhodným na potlač, farba produktu:
šedá, materiál produktu: 100% akryl.
Veľkosť: One Size

Čiapka so štítkom rovnakej farby vhodným na potlač, farba produktu:
šedá, materiál produktu: 100% akryl.
Veľkosť: One Size

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 0,5 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (biela)

na čiernom štítku produktu
umiestnenom v strede produktu

batoh s vystuženou
chrbtovou časťou

300

ks

Batoh s vystuženou chrbtovou časťou, priestor pre notebook so
Batoh s vystuženou chrbtovou časťou, priestor pre notebook so
suchým zipsom, predné vrecko so zipsom s vnútornými priehradkami, suchým zipsom, predné vrecko so zipsom s vnútornými priehradkami,
2 x logo, vertikálny variant
farba produktu: šedočierna, materiál produktu: polyester, objem
farba produktu: šedočierna, materiál produktu: polyester, objem
rozmer potlače: min. 6 cm x Transférová tlač
produktu: min. 15 l a max. 20 l, hmotnosť produktu: 470 - 500g,
produktu: min. 15 l a max. 20 l, hmotnosť produktu: 470 - 500g,
min. 2 cm
rozmer produktu: min. 34 cm a max. 38 cm x min. 10 cm a max. 12 cm rozmer produktu: min. 34 cm a max. 38 cm x min. 10 cm a max. 12 cm
x min. 42 cm a max. 46 cm.
x min. 42 cm a max. 46 cm.

farebnosť: 1+0 (biela)

v strede predného vrecka

Chytrá zásuvka Wi-Fi s
kontrolou spotreby
energie

500

ks

Bezdrôtový typ: 2.4GHz, 1T1R. Rozmer: min. 10cm x min. 6cm x min. 7 Bezdrôtový typ: 2.4GHz, 1T1R. Rozmer: min. 10cm x min. 6cm x min. 7
cm. Váha: max. 130 gramov. Vstupné napätie: 100 - 240V. Výstupné
cm. Váha: max. 130 gramov. Vstupné napätie: 100 - 240V. Výstupné
napätie: 230V. Produkt obsahuje 2 spínače: spínač zapínania a spínač napätie: 230V. Produkt obsahuje 2 spínače: spínač zapínania a spínač
2 x logo, vertikálny variant
nastavení. Minimálne funkčné parametre produktu: kontrola spotreby nastavení. Minimálne funkčné parametre produktu: kontrola spotreby
rozmer potlače: min. 1 cm x
energie, hlasové ovládanie, vzdialené ovládanie produktov zapojených energie, hlasové ovládanie, vzdialené ovládanie produktov zapojených
min. 0,5 cm
do zariadenia prostredníctvom aplikácie.
do zariadenia prostredníctvom aplikácie.
Podporuje: operačný systém iOS 8.0 alebo novšiu verziu. Podporuje: Podporuje: operačný systém iOS 8.0 alebo novšiu verziu. Podporuje:
operačný systém Android 4.1 alebo novšiu verziu.
operačný systém Android 4.1 alebo novšiu verziu.

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (čierna)

predná strana produktu

závesné svetlo v tvare
žiarovky

500

ks

prenosné závesné svetlo v tvare žiarovky. Zapínanie: zatiahnutím za
prenosné závesné svetlo v tvare žiarovky. Zapínanie: zatiahnutím za
2 x logo, vertikálny variant
šnúrku. Obsahuje 1 W LED žiarovku. Materiál: ABS plast,
šnúrku. Obsahuje 1 W LED žiarovku. Materiál: ABS plast,
rozmer potlače: min. 2 cm x
balenieproduktu: krabička, rozmer produktu min. 15,5 cm a max 18 cm balenieproduktu: krabička, rozmer produktu min. 15,5 cm a max 18 cm
min. 1 cm
x min. 5,5 cm a max. 7 cm, farebnopsť produktu: mix farieb.
x min. 5,5 cm a max. 7 cm, farebnopsť produktu: mix farieb.

Tampoprint

farebnosť 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

na plastovej ploche uchytenia
žiarovky

skladací podsedák

1000

ks

skladací podsedák s penovou výplňou, materiál: 600D polyester,
skladací podsedák s penovou výplňou, materiál: 600D polyester,
penová výplň, balenie produktu: v nylonovom púzdre, farba produktu: penová výplň, balenie produktu: v nylonovom púzdre, farba produktu: 2 x logo, vertikálny variant
mix farieb, rozmer produktu v púzdre: min. 18 cm a max. 22 cm x min. mix farieb, rozmer produktu v púzdre: min. 18 cm a max. 22 cm x min. rozmer potlače: min. 4 cm x
13 cm a max. 16 cm x min. 3 cm a max. 6 cm. Rozmer po rozložení:
13 cm a max. 16 cm x min. 3 cm a max. 6 cm. Rozmer po rozložení:
min. 1 cm
min. 30 cm a max. 40 cm x min. 30 cm a max. 40 cm
min. 30 cm a max. 40 cm x min. 30 cm a max. 40 cm

Sieťotlač

farebnosť: 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

stred obalu produktu

čelovka v darčekovej
krabičke

300

ks

čelovka v ochrannom púzdre (darčekové balenie). Výkon: min. 1 W,
čelovka v ochrannom púzdre (darčekové balenie). Výkon: min. 1 W, 2 x logo, vertikálny variant
rozmer produktu: min. 21 cm a max. 24 cm x min. 12 cm a max. 14 cm rozmer produktu: min. 21 cm a max. 24 cm x min. 12 cm a max. 14 cm rozmer potlače: min. 2 cm x
x min. 5 cm a max. 7 cm.
x min. 5 cm a max. 7 cm.
min. 1 cm

Tampoprint

farebnosť: 1+0 (biela)

na ochrannom púzdre produktu

115

skladací polyesterový dáždnik v nylonovom puzdre so zapínaním na
skladací polyesterový dáždnik v nylonovom puzdre so zapínaním na
suchý zips, rozmer produktu: min. Ø 80 cm a max. 90 cm x min. 20 cm suchý zips, rozmer produktu: min. Ø 80 cm a max. 90 cm x min. 20 cm
a max. 30 cm, farba produktu: rôzne farby.
a max. 30 cm, farba produktu: rôzne farby.

116

visačka na 2 plastové karty zo silného transparetného nepružného
visačka na 2 plastové karty zo silného transparetného nepružného
plastu. Úchyt na horizontálne a aj vertikálne uchytenie obalu. Vysúvací plastu. Úchyt na horizontálne a aj vertikálne uchytenie obalu. Vysúvací
kotúčik čiernej faby s možnosťou vysunutia do min.70 cm a max. 90
kotúčik čiernej faby s možnosťou vysunutia do min.70 cm a max. 90
cm. Rozmer: min. 8,2 cm a max. 9,5 cm x min. 5,2 cm a max. 6,2 cm.
cm. Rozmer: min. 8,2 cm a max. 9,5 cm x min. 5,2 cm a max. 6,2 cm.

117

2 x logo, vertikálny variant
krištáľové USB, kapacita: 32 GB, materiál: krištáľ/kov, farba krištáľu:
rozmer potlače: min. 0,8 cm
transparetná biela.
x min. 0,8 cm

118

119

120

121

122

123

124

125

Obálky DL

štandard biele obálky

1000

ks

DL - strip.

DL - strip.

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 0,5 cm

Tlač/podtlač

farebnosť 4+0

ľavá dolná časť prednej strany
obálky

Obálky C5 (strip)

štandard biele obálky

1000

ks

C5 - strip.

C5 - strip.

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 0,5 cm

Tlač/podtlač

farebnosť 4+0

ľavá dolná časť prednej strany
obálky

C4 - strip.

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 0,5 cm

Tlač/podtlač

farebnosť 4+0

ľavá dolná časť prednej strany
obálky

126

127

Obálky C4 (strip)

štandard biele obálky

1000

ks

C4 - strip.

128

V Bratislave, dňa 12.09.2019

…………………………………..
Radko Suchár, konateľ

4

vertikálna verzia

vertikálna verzia

vertikálna verzia

V ………….………….dňa…………………

plnofarebná tlač,
jednofarebná podtlač čierna,
jednofarebná podtlač biela,
dvojfarebná podtlač – rôzne farby podľa logo typu,
výšivka,
nášivka,
sieťotlač,
nažehľovanie,
našívanie štítkov,
rastrová tlač,
digitálna tlač,
sublimácia,
razba,
tampo-print,
gravírovanie,
nálepka,
termo print – Flex a Flock,
transferová tlač,
laser.

…………………………………..
podpis

Uchádzač na základe požiadavky verejného obstarávateľa (v závislosti od druhu propagačného predmetu) potlačí propagačný predmet jedným alebo viacerými z nižšie
uvedených spôsobov tlače loga na propagačný predmet:

Na každom propagačnom predmete bude kombinácia minimálne dvoch z nasledujúcich typov log:
Logo SAŽP - http://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=4
Logo 25 rokov SAŽP - http://www.sazp.sk/fondy-eu/uzitocne-odkazy/loga-a-dm.html
Logo – Ministerstvo životného prostredia - http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/logo/
Logo – Operačný program kvalita životného prostredia - http://www.op-kzp.sk/wp content/uploads/2015/05/DMOPKZP_.pdf
Logo – Európska Únia - http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos/
Logo – ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja - http://www.sazp.sk/fondy-eu/uzitocne-odkazy/loga-a-dm.html
Logo – Greeen Slovakia - http://www.sazp.sk/fondy-eu/uzitocne-odkazy/loga-a-dm.html
EMAS - http://www.sazp.sk/fondy-eu/uzitocne-odkazy/loga-a-dm.html
EVP - http://www.sazp.sk/fondy-eu/uzitocne-odkazy/loga-a-dm.html
EU Ecolabel - http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
GPP – Green Public Procurement - http://www.sazp.sk/fondy-eu/uzitocne- odkazy/loga-a-dm.html
ETV - https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv_en
Logo – ETM – Európsky týždeň mobility - http://www.mobilityweek.eu/
Logo ENVIRÓZA - http://www.sazp.sk/fondy-eu/uzitocne-odkazy/loga-a-dm.html

horizontálna verzia

1+0 (čierna)

horizontálna verzia

Náhlad použitie 3 logotypov :
CMYK

CMYK

horizontálna verzia

Náhlad použitie 2 logotypov:
1+0 (čierna)

Príklady použitia logotypov

horizontálna verzia

1+0 (čierna)

horizontálna verzia

Náhlad použitie 4 logotypov:
CMYK

1

vertikálna verzia

vertikálna verzia

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. [● ]
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými
stranami
Kupujúci:
Obchodné meno:

Slovenská agentúra životného prostredia

Sídlo:

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

IČO:

00 626 031

DIČ:

2021125821

IČ DPH:

SK2021125821

zastúpený:

RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ

IBAN:

SK15 8180 0000 0070 0038 9222

(ďalej aj ako „kupujúci“)

a

Predávajúci:
Obchodné meno:

DOLIS GOEN, s.r.o.

Sídlo:

Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava

IČO:

35732431

DIČ:

2020268745

IČ DPH:

SK2020268745

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 15981/B
zastúpený:

Radko Suchár, konateľ

IBAN:

SK30 0900 0000 0051 3857 2717

(ďalej aj ako „predávajúci“)

(kupujúci a predávajúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejnej súťaže na predmet nadlimitnej
zákazky „Propagačné predmety“, ktorej Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené
vo Vestníku verejného obstarávania č. 167/2019 zo dňa 19.08.2019 pod zn. 23063 - MST a v súlade so
zákonom 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").
Ponuka predávajúceho bola vo verejnej súťaži vyhodnotená ako úspešná, na základe čoho zmluvné strany
uzatvárajú túto zmluvu s cieľom dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle
vyhláseného verejného obstarávania.
I.
Predmet plnenia
1.1
Predávajúci sa týmto zaväzuje na základe objednávok zadaných kupujúcim v súlade
s podmienkami Čl. II. a Čl. III. tejto zmluvy dodávať kupujúcemu za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto zmluvy a previesť na neho
vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje objednaný a riadne dodaný tovar prevziať
a zaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú cenu v zmysle Čl. IV. tejto zmluvy. Kupujúci sa uzavretím tejto
zmluvy nezaväzuje objednať tovar v záväznom rozsahu, objednávky budú zo strany kupujúceho
vystavované výlučne podľa jeho vôle a jeho aktuálnych potrieb.
1.2
Jednotlivé plnenia tejto zmluvy sa budú realizovať na základe čiastkových objednávok, ktoré
budú mať formu písomnej objednávky v zmysle ustanovení tejto zmluvy a budú v nej špecifikované
všetky detaily tovaru v súlade s opisom predmetu zákazky uvedeným v Prílohe č.1 - Opis predmetu
zákazky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „objednávka“).
II.
Tovar a uzatváranie objednávok
2.1
Tovar je presne špecifikovaný v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č.2 –
Cenová tabuľka - položkový rozpočet tejto zmluvy. Kupujúci bude v súlade s touto zmluvou od
predávajúceho kupovať tovar, a to na základe písomnej objednávky na dodanie dohodnutého tovaru.
Objednávka kupujúceho musí byť úplná.
2.2
Za úplnú objednávku sa podľa tejto zmluvy považuje len objednávka čitateľná, vystavená
v súlade s bodom 2.1 a v súlade s týmto bodom tejto zmluvy a podpísaná oprávneným zástupcom
kupujúceho.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä:
(i)
názov a sídlo kupujúceho, bankové spojenie, IČO, DIČ, IČ DPH,
(ii)

špecifikáciu tovaru v zmysle Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky a Prílohy č.2 – Cenová
tabuľka - položkový rozpočet tejto zmluvy a množstvo objednávaného tovaru,

(iii)

špecifikáciu loga spolu s určením tovaru, na ktorý sa má konkrétny typ loga umiestniť,
vrátane slovného opisu umiestnenia požadovaných logotypov na tovare,

(iv)

miesto dodania tovaru,

(v)

lehotu, v ktorej má byť tovar dodaný (doba dodania),

(vi)

dátum vystavenia objednávky,

(vii)

názov operačného programu, prioritnej osi, číslo ITMS projektu, ak je tovar financovaný z
finančných prostriedkov EÚ.

2.3
Kupujúci sa zaväzuje, že objednávku doručí kontaktnej osobe predávajúceho uvedenej v
bode 10.1 tejto zmluvy v súlade s bodmi 10.9 a 10.10 tejto zmluvy.
2.4
Predávajúci je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni doručenia objednávky od
kupujúceho potvrdiť príjem a akceptáciu objednávky v súlade s bodmi 10.9 a 10.10 tejto zmluvy.
Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho, sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar
podľa príslušnej objednávky do dohodnutého miesta dodania a doby dodania určenej v objednávke

alebo v tejto zmluve.
2.5
Predávajúci bezodkladne po prijatí a akceptácii objednávky v zmysle bodu 2.4 tohto článku,
zašle kupujúcemu grafický návrh umiestnenia, spracovania a farby logo typov v zmysle bodu 2.2
písm. (iii) na schválenie. Kupujúci schváli predložený grafický návrh najneskôr do 3 dní odo dňa jeho
doručenia, prípadne doručí predávajúcemu svoje pripomienky spolu s určením lehoty na ich
zapracovanie. Po zapracovaní pripomienok predávajúci opätovne zašle prepracovaný grafický návrh
kupujúcemu na schválenie. Kupujúci schváli predložený prepracovaný grafický návrh najneskôr do 3
dní odo dňa jeho doručenia. Finálny grafický návrh musí byť kupujúcemu k dispozícii najneskôr 7 dní
pred dňom doručenia tovaru v zmysle bodu 2.2 písm. (v) tohto článku zmluvy.
2.6
Kupujúci si vyhradzuje právo zmeniť existujúce logo typy alebo rozšíriť ich zoznam uvedený v
Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto zmluvy počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Skutočnosť
v zmysle predchádzajúcej vety je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu v súlade
s bodom 10.9 a 10.10 tejto zmluvy.
III.
Podmienky zadávania čiastkových objednávok
3.1
Kupujúci a predávajúci sa pri uzatváraní a plnení objednávok budú riadiť platnými
ustanoveniami zákona Obchodného zákonníka.
3.2
Ak objednávka neustanoví inak, právny vzťah medzi zmluvnými stranami založený
objednávkami sa bude riadiť ustanoveniami tohto bodu:
3.2.1

Predmet objednávky
(i)
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu dohodnutý tovar, previesť na neho
vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť predávajúcemu
a dohodnutý tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej výške.

(ii)

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar:
v dohodnutom množstve podľa objednávky kupujúceho a podľa jeho požiadaviek
uvedených v objednávke,
v predpísanej alebo schválenej akosti (pokiaľ je záväzne ustanovená alebo pokiaľ to
vyplýva z osobitných predpisov, napr. technických noriem) alebo v akosti uvádzanej
výrobcom, inak v obvyklej akosti,
s vyznačenými údajmi o výrobcovi a tovare, a to v súlade s príslušnými právnymi
predpismi, v riadnom obale, pričom tovar bude riadne uspôsobený na prepravu.

3.2.2

Doba dodania a miesto dodania

(i)
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutej dobe a do miesta
dodania, určeného v objednávke kupujúceho. V prípade, ak sa zmluvné strany v objednávke
nedohodnú inak, doba dodania tovaru je 21 dní odo dňa doručenia potvrdenia objednávky
predávajúcim kupujúcemu. Kupujúci môže stanoviť v objednávke dlhšiu alebo kratšiu lehotu
na dodanie predmetu zákazky primeranú objednávanému množstvu tovaru.
(ii)
Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnená tým, že kupujúcemu
umožní s tovarom nakladať (t. j. tovar prevziať) v dohodnutom mieste dodania.
(iii)

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom mieste dodania.

(iv)
Miestom dodania je sídlo kupujúceho alebo kontaktné miesto kupujúceho podľa
špecifikácie miesta plnenia uvedeného v objednávke. Miestom dodania sa pre účely tejto
zmluvy rozumejú nasledujúce miesta:

·

Tajovského 28,975 90 Banská Bystrica

·

Karloveská 2, 841 04 Bratislava

·

Grösslingová 35, 811 09 Bratislava

·

Kolárovská 55, 946 14, Zemianska Olča

·

Dolný Val 20, 010 01 Žilina

·

Dlhá 3, 971 01, Prievidza

(v)
V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré predávajúcemu bránia v splnení
jeho povinnosti dodať tovar kupujúcemu v dojednanej dobe podľa riadnej a úplnej objednávky
kupujúceho, predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho. Lehota na
dodanie tovaru sa primerane predlžuje o dobu trvania týchto prekážok.

(vi)
Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú v dobe od potvrdenia
objednávky do dňa dodania tovaru kupujúcemu ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými
stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bude predávajúcemu
alebo kupujúcemu brániť v plnení zmluvných povinností, bude zmluvná strana, ktorá je
povinná plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy a/alebo z objednávky, primerane zbavená
zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov v čase trvania okolností.
3.2.3

Prevzatie tovaru
(i)

Pri prevzatí tovaru v dohodnutom mieste dodania je kupujúci povinný dodaný

tovar prezrieť.
(ii)

Prevzatie riadne dodaného tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť v

akceptačnom/preberacom protokole (ďalej len „dodací list“). Jedna kópia dodacieho listu ostáva kupujúcemu a druhá
predávajúcemu.
(iii)

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy v čase, keď

prevezme tovar v zmysle a spôsobom uvedeným v ods. (ii) tohto bodu zmluvy.

3.2.4

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

(i)
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar určený v objednávke v okamihu,
keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vady tovaru vyskytnú po
prevzatí dohodnutého tovaru v záručnej dobe.
(ii)
Predávajúci preberá záväzok zo záruky za akosť dodaného tovaru, pričom dĺžka
záručnej doby pre jednotlivé tovary je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov; záručná doba začne plynúť odo dňa
dodania tovaru kupujúcemu, uvedenom v dodacom liste.
(iii)
Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí
kupujúci uplatniť u predávajúceho v záručnej dobe, inak zaniknú.
(iv)
Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení písomne
oznámiť kontaktnej osobe predávajúceho uvedenej v bode 10.1 tejto zmluvy. V oznámení o vadách
tovaru (ďalej len „uplatnenie záruky“) musí kupujúci vady špecifikovať.
(v)
Predávajúci sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu kupujúceho bez zbytočného
odkladu,
najneskôr však do siedmich pracovných dní odo dňa písomného oznámenia vád tovaru podľa ods. (iv)
tohto bodu zmluvy. Ak sa predávajúci v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že uplatnenie záruky je
oprávnené a predávajúci súhlasí s oznámenými vadami tovaru (ďalej len „oprávnená reklamácia“).
(vi)
a)

Uplatnenie záruky v zmysle ods. (iv) tohto bodu zmluvy musí obsahovať:

číslo objednávky,

b) presnú identifikácia tovaru podľa objednávky, resp. Prílohy č.1 - Opis predmetu zákazky
tejto zmluvy,
c)

popis vady tovaru alebo spôsob ako sa vada tovaru prejavuje,

d)

počet vadných kusov tovaru,

e)

určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky podľa ods. (vii) tohto bodu zmluvy.

(vii)
V uplatnení záruky je kupujúci povinný určiť aké nároky si uplatňuje zo záruky. V
prípade oprávnenej reklamácie môže kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:
a)

vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za tovar vykazujúci vady akosti a/alebo vady druhu,

b)

zľavu z kúpnej ceny za tovar vykazujúci vady akosti,

c)
výmenu tovaru vykazujúceho vady akosti za bezchybný tovar a/alebo vady druhu tovaru
za tovar identifikovaný v objednávke,
d)

opravu tovaru vykazujúceho vady akosti, ak sú vady tovaru opraviteľné.

(viii)
náhradu škody.

Popri nárokoch ustanovených v ods. (vii) tohto bodu zmluvy má kupujúci nárok na

(ix)
V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa ods. (vii) písm. a) alebo písm.
b) tohto bodu zmluvy je predávajúci povinný vystaviť a doručiť kupujúcemu dobropis (oprava základu
dane s náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov) so splatnosťou 30
kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia kupujúcemu.
(x)
V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa ods. (vii) písm. c) tohto bodu
zmluvy je predávajúci povinný vymeniť tovar vykazujúci vady akosti a /alebo vady druhu za bezchybný
tovar do 15 dní odo dňa doručenia uplatnenia záruky a v prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa
ods. (vii) písm. d) tohto bodu zmluvy je predávajúci povinný vykonať opravu tovaru do 30 dní odo dňa
doručenia uplatnenia záruky. V oboch prípadoch zabezpečí odobratie tovaru vykazujúceho vady akosti
a /alebo vady druhu z miesta dodania tovaru a dodanie bezchybného alebo opraveného tovaru na
miesto dodania tovaru predávajúci na svoje náklady.
(xi)

Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym užívaním tovaru.

Predávajúci tiež nezodpovedá za vady, pokiaľ z povahy určitého tovaru vyplýva, že jeho životnosť je
kratšia než záručná doba uvedená v ods. (ii) tohto bodu zmluvy a keď pri obvyklom užívaní takéhoto
tovaru dôjde k jeho celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby uvedenej v ods. (ii)
tohto bodu zmluvy.

IV.
Kúpna cena a platobné podmienky
4.1
Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade
so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
4.2
Cena jednotlivých položiek tvoriacich predmet zmluvy je uvedená v Prílohe č. 2 – Cenová
tabuľka - položkový rozpočet. Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2 – Cenová tabuľka - položkový
rozpočet sú záväzné, celková cena je predpokladaná. Skutočná celková cena bude určená počtom
skutočne dodaného tovaru počas doby plnenia tejto zmluvy a jeho jednotkových cien, pričom
neprekročí maximálnu cenu, ktorá je dohodnutá vo výške [doplní úspešný uchádzač v rámci
poskytnutia súčinnosti podľa bodu 27 Časti A. súťažných podkladov podľa výsledku elektronickej
aukcie] EUR bez DPH (slovom [doplní úspešný uchádzač v rámci poskytnutia súčinnosti podľa bodu
27 Časti A. súťažných podkladov podľa výsledku elektronickej aukcie] eur) (ďalej len „Maximálna
cena“). Jednotkové ceny počas platnosti tejto zmluvy sú pevné a nemenné, pokiaľ nenastane situácia
v bode 4.5 tejto zmluvy. Daň z pridanej hodnoty (DPH) bude pripočítaná k jednotkovým cenám vo
výške stanovenej platným zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) v deň vzniku daňovej povinnosti a uplatňovaná v súlade s
ustanoveniami tohto zákona. Kupujúci nie je povinný vyčerpať Maximálnu cenu uvedenú v tomto bode
zmluvy. Kupujúci nie je oprávnený požadovať a predávajúci nie je povinný dodať tovar v rozsahu, v
ktorom by jeho dodaním (resp. vyúčtovaním a vyfakturovaním) kupujúcemu bola prekročená
Maximálna cena. Predávajúci bezodkladne upozorní kupujúceho, ak by dodaním tovaru mala byť
prekročená Maximálna cena, pričom ak kupujúci neurčí v danom čase inak (najmä nezmenší rozsah
objednávaného tovaru), predávajúci tovar nedodá.
4.3
Pokiaľ sa v Prílohe č. 2 – Cenová tabuľka - položkový rozpočet tejto zmluvy nachádza
niektorý z tovarov viackrát a je ocenený rôznymi jednotkovými cenami, platí, že zmluvnou cenou bude
najnižšia jednotková cena z uvedených cien.
4.4
V kúpnej cene tovaru sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s plnením predmetu
zmluvy, najmä potlač, doprava a dodanie tovaru do dohodnutého miesta dodania kupujúcemu a

vykládka tovaru.
4.5
V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy bude ukončená výroba niektorého z druhov tovaru
uvedeného v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto zmluvy, musí byť táto skutočnosť kupujúcemu
doložená písomným vyhlásením výrobcu. Predávajúci je zároveň povinný ponúknuť kupujúcemu plne
funkčný tovar s minimálne rovnakými, resp. vyššími parametrami a vlastnosťami, aké mal tovar,
ktorého výroba bola ukončená. Cena náhradného tovaru nesmie byť vyššia ako cena pôvodného
tovaru, ktorého výroba bola ukončená. Ak trhová cena ponúknutého náhradného tovaru bude v danom
období nižšia ako cena pôvodného tovaru, tak jednotková cena bude určená ako nižšia cena
z nasledovných cien:
(i)
z trhovej ceny, ktorá bude vypočítaná ako priemerná cena rovnakého typu
tohto tovaru od piatich rôznych predajcov na trhu, z ktorých jedným z povinne oslovených
predajcov v rámci prieskumu trhu bude predávajúci a prieskum trhu vykoná kupujúci; alebo
(ii)

z ponukovej ceny predloženej predávajúcim v prieskume trhu.

4.6
Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny riadnym dodaním tovaru kupujúcemu
do dohodnutého miesta dodania v dohodnutom množstve a kvalite, potvrdením dodacieho listu
kupujúcim a doručením faktúry za predmetné plnenie Kupujúcemu.
4.7
Predávajúci vystaví faktúru za dodaný tovar s 30-dňovou lehotou splatnosti kupujúcemu vždy
po dodaní a prevzatí predmetu plnenia definovaného v objednávke kupujúcim. Splatnosť faktúry
začína plynúť doručením faktúry kupujúcemu. Predávajúci pošle vystavenú faktúru na adresu sídla
kupujúceho uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na adresu uvedenú v objednávke. Súčasťou faktúry
bude oprávnenými osobami obojstranne potvrdená objednávka a kópia dodacieho listu potvrdeného
kupujúcim. Faktúry budú vystavené a uhradené v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne
platnej ku dňu vystavenia príslušnej faktúry, ak sa v objednávke pre konkrétny tovar nedohodne inak.
4.8
Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu
v zmysle Zákona o DPH. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení
Zákona o DPH a podľa tohto článku tejto zmluvy, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu
na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Nová 30-dňová
lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
4.9
Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostne prevodným príkazom na účet
predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom jej
odpísania z účtu kupujúceho.
V.
Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody
5.1
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom prevzatia tovaru, tzn. podpísaním
dodacieho listu kupujúcim s vyznačením riadneho dodania tovaru.
VI.
Zmluvné sankcie a ďalšie dojednania
6.1
V prípade ak predávajúci nedodrží lehotu na dodanie tovaru stanovenú v objednávke, má
kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru, a to za každý čo i len začatý deň
omeškania.
6.2
V prípade, že dodaný tovar bude mať vady a vady nebudú predávajúcim odstránené podľa
bodu 3.2.4 tejto zmluvy v dohodnutom termíne, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05
% z ceny tovaru za každý čo i len začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady, a to za
každú vadu.
6.3
V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúr má predávajúci nárok na zaplatenie úroku
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý čo i len začatý deň omeškania.
6.4

Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty si oprávnená strana uplatní doručením penalizačnej

faktúry druhej zmluvnej strane so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia povinnej zmluvnej strane.
6.5
Vznikom povinnosti predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu a ani jej skutočným zaplatením
nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti
predávajúceho a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta
sa na náhradu škody nezapočítava.
6.6
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z
tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na
objednávky a dodanie tovaru podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
6.7
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s kupujúcim bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých
otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces dodania dohodnutého tovaru podľa tejto zmluvy,
a že bude kupujúcemu oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý termín pre
dodanie tovaru v zmysle objednávky.
6.8
Predávajúci je oprávnený plnením vybraných častí tejto zmluvy poveriť svojich
subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. V zozname subdodávateľov
sa uvádza podiel plnenia každého subdodávateľa vo finančnom vyjadrení z celkovej ceny plnenia a
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia. Ak to vyplýva zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného
sektora.
6.9
V prípade, ak má počas plnenia zmluvy predávajúci záujem zmeniť alebo doplniť svojich
subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
a)
subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona,
b)

subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť
predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké
podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),

c)

predávajúci oznámi kupujúcemu návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.

6.10
Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 6.9 písm. c) tejto zmluvy
a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 Zoznam subdodávateľov musí predávajúci predložiť
kupujúcemu najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Kupujúci má právo
zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 6.9 tejto zmluvy.
6.11
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo
doplnenie subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto zmluve, pokiaľ bude dodržaný
postup podľa tohto bodu.
6.12
V prípade, ak predávajúci využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy
subdodávateľa, predávajúci za konanie subdodávateľa voči kupujúcemu zodpovedá, ako keby plnenie
vykonával sám.
6.13
V prípade porušenia niektorej z povinností predávajúceho podľa bodov 6.8 až 6.10 tohto
článku tejto zmluvy (napr. neodovzdanie Zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny
subdodávateľa, nenahradenie subdodávateľa v prípade výmazu subdodávateľa z registra partnerov
verejného sektora počas trvania tejto zmluvy) je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho
zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie
týchto povinností, a to aj opakovane.

VII.
Zodpovednosť za škodu
7.1
Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu, zavinenú škodu spôsobenú druhej zmluvnej
strane v súvislosti s plnením príslušnej objednávky za ďalej uvedených podmienok.
7.2

Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo

omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať z okolností
vylučujúcich zodpovednosť v zmysle § 374 a nasl. Obchodného zákonníka. Účinky vylučujúce
zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
7.3
Ustanovenie bodu 7.2 tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola
oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou, akonáhle sa o ich výskyte dozvedela.
VIII.
Doba platnosti
8.1
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 24 kalendárnych mesiacov odo dňa
nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania Maximálnej ceny uvedenej v bode 4.2 tejto zmluvy
podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
8.2
Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej
republiky v súlade s § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode
informácií“). Predávajúci berie na vedomie, že zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa
Zákona o slobode informácií a súhlasí s jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv, vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak predávajúci podá návrh na zverejnenie tejto zmluvy v
Obchodnom vestníku je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať kupujúceho. Ak je zmluva
zverejnená viacerými spôsobmi, rozhodujúce pre nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy je zverejnenie
zmluvy kupujúcim v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

IX.
Ukončenie zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov
9.1
Táto zmluva trvá až do kým nenastane jedna z okolností uvedených v bode 8.1 tejto zmluvy
alebo pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Táto
zmluva zanikne aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy jednej
zo zmluvných strán.
9.2
V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zmluva zaniká dňom uvedeným
v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné
nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou
zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
9.3
Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch ustanovených zákonom
a v prípadoch uvedených v tejto zmluve.
9.4

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy najmä v prípade, ak:
9.4.1
v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie predávajúceho pre nesplnenie podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,

9.4.2
zmluva nemala byť uzavretá s predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti
vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v
súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,

9.4.3
a to:

kupujúci mal tri a viac oprávnených reklamácií k podstatnej časti dodávky tovaru
(i)

predávajúci nedodal tovar v požadovanej lehote podľa bodu

(ii)

predávajúci dodal iný tovar ako je špecifikovaný v Prílohe č. 1

3.2.2 ods. (i) tejto zmluvy

tejto zmluvy alebo špecifikovaný v objednávke,

(iii)

predávajúci nedodal tovar v požadovanej kvalite,

(iv)

predávajúci nedodal tovar vôbec,

9.4.4
predávajúci koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo objednávkou a/alebo
všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a
jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
9.4.5
predávajúci nebol v čase uzavretia tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov
verejného sektora alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora,
9.4.6

z iných dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

9.5
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak kupujúci poruší túto zmluvu
podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje, ak sa kupujúci dostane do
omeškania s úhradou faktúry viac ako 14 dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. Pre vylúčenie
pochybností sa zmluvné strany dohodli, že predávajúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od
jednotlivej objednávky, ktorej sa omeškanie s úhradou faktúry týka, ako aj od celej tejto zmluvy.
9.6
V prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle čl. VII. tejto zmluvy trvajú dlhšie
ako 30 dní, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť.
9.7
Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o
odstúpení druhej zmluvnej strane.
9.8
Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej
strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
9.9
Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú
dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy alebo odmietnutím prevziať odstúpenie od tejto zmluvy. Na
doručovanie odstúpenia od tejto zmluvy sa použije bod 10.9 a 10.10 tejto zmluvy.
9.10
Ukončením platnosti tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody,
nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok kupujúcich na
bezplatné odstránenie zistených vád dodania, resp. záručných vád.
X.
Spoločné a záverečné ustanovenia
10.1
Zmluvné strany pre účely tejto zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za komunikáciu v
súvislosti s touto zmluvou takto:
(i) za predávajúceho:
meno: Radko Suchár
tel: 0915 972 192
e-mail: info@dolisgoen.sk
(ii) za kupujúceho:
meno:
tel:
e-mail:
10.2 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomným a očíslovaným
dodatkom k tejto zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a podpísané oprávnenými
osobami zmluvných strán. Uvedené sa netýka zmeny kontaktných osôb uvedených v bode 10.1 tejto
zmluvy, ktoré môže príslušná zmluvná strana písomne oznámiť druhej zmluvnej strane do troch
pracovných dní odo dňa vzniku uvedenej zmeny. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné
strany dohodli, že na oznámenie zmeny kontaktných osôb nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto
zmluve.
10.3

Zmluvné strany sa v súlade s § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že záväzkový

vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom. Zmluvné strany sa dohodli, že v
prípade vzniku sporov medzi zmluvnými stranami týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich
nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná
právomoc súdov Slovenskej republiky.
10.4 Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly, auditu súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
(i)

Riadiaci orgán a ním poverené osoby,

(ii)

Odbor vnútorného auditu kupujúceho a nimi poverené osoby,

(iii)
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby,
(iv)
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu,
(iv)

Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

(v)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

(vi)
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. (i) až (v) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie.
Predávajúci je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi
poskytovateľom a prijímateľom NFP.
10.5
Za strpenie výkonu kontroly/auditu a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly/auditu
neprináleží predávajúcemu žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. Táto povinnosť trvá aj po zániku
tejto zmluvy. V prípade zmeny legislatívnych aktov je predávajúci povinný podriadiť sa kontrole
príslušných orgánov tak, aby bol dosiahnutý účel sledovaný týmto ustanovením tejto zmluvy.
Predávajúci je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia podľa tejto zmluvy na
základe požiadavky kupujúceho alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb,
dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných
podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov
spojených s preukazovaním realizácie plnení podľa tejto zmluvy je oprávnený požadovať tieto
podklady aj kupujúci.
10.6 Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci
štyri (4) vyhotovenia a predávajúci dve (2) vyhotovenia.
10.7
Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, jej práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy
prechádzajú na jej právneho nástupcu.
10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah
tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
10.9 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto zmluvou, tzn. akákoľvek
písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto zmluvou a objednávkou (každá z nich
ďalej ako „oznámenie“) si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že
budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom
doporučenej zásielky. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou
poštou a uloženú na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručenú tretím dňom po vrátení
písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel. Pre operatívnu
komunikáciu zmluvných strán sa môže využívať forma elektronickej komunikácie, napr. v podobe emailu,
pričom platia údaje určené pre elektronickú komunikáciu podľa bodu 10.1. Zmluvné strany si zároveň
dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo
prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie kupujúcemu je možné výlučne v úradných hodinách kupujúceho.
Uvedené platí, ak táto zmluva neustanovuje inak.
10.10 Oznámenie podľa bodu 10.2 tohto článku adresované druhej zmluvnej strane, zašle zmluvná strana
na adresu v záhlaví tejto zmluvy, osobe uvedenej v bode 10.1 tohto článku, prípadne inej osobe, ktorú

zmluvná strana priebežne písomne oznámi druhej zmluvnej strane v súlade s bodom 10.2 tohto článku.
10.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky [postačuje, ak uchádzač predloží v ponuke
dokument podľa bodu 8.3.2 časti A. súťažných podkladov len raz, t.j. nemusí tento dokument
predkladať aj ako Prílohu č.1 Zmluvy]
Príloha č. 2
Cenová tabuľka - položkový rozpočet [postačuje, ak uchádzač predloží
v ponuke dokument podľa bodu 8.3.10 časti A. súťažných podkladov len raz, t.j. nemusí tento
dokument predkladať aj ako Prílohu č.2 Zmluvy, resp. bude v rámci súčinnosti pri uzatvorení zmluvy
aktualizovaný na základe výsledkov elektronickej aukcie]
Príloha č. 3

Zoznam subdodávateľov [predloží úspešný uchádzač v rámci poskytnutia
súčinnosti podľa bodu 27 Časti A. súťažných podkladov]

V Banskej Bystrici, dňa .......................

V Bratislave, dňa 12.09.2019

Kupujúci:

Predávajúci:

_______________________________

________________________________

Za Slovenskú agentúru životného prostredia
RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ

Za DOLIS GOEN, s.r.o.
Radko Suchár, konateľ

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Na plnenie predmetu zmluvy nebude predávajúci používať subdodávateľa.

Obchodné
meno

Sídlo

IČO

Informácie o osobe oprávnenej konať za
Podiel
Subdodávat
subdodávateľa
subdodávky
eľ získa
v%
finančné
Meno a
Adresa
Dátum
prostriedky
priezvisko
pobytu
narodenia
prevyšujúce
100.000 € s
DPH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V Bratislave, 12.09.2019

…..............................................
Radko Suchár
konateľ DOLIS GOEN, s.r.o.

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.
Predmet zákazky: Propagačné predmety
Obchodné meno a sídlo
DOLIS GOEN, s.r.o.
uchádzača:
Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava
Uchádzač je registrovaným
áno
platiteľom DPH v SR:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková predpokladaná cena predmetu
zákazky

Názov kritéria Merná
jednotka
Najnižšia cena

Celková
predpokladaná
cena v EUR s
DPH

bez DPH

597 352,40 €

Návrh uchádzača
Sadzba Výška DPH v
DPH v %
EUR

20%

119 470,48

s DPH

716 822,88 €

V Bratislave, 12.09.2019

…..............................................
Radko Suchár
konateľ DOLIS GOEN, s.r.o.

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4.

3.

2.

1.

P.Č.

Drevená ceruzka

Bambusové pero

Gélové pero

Fľaša na vodu

Pršiplásť

Nekonečný kalendár

Vak na šnúrke

Unisex tričko

Plastová magnetická
záložka do knihy

Časovač do sprchy s
prísavkou

Sieťová nákupná taška

Set bavlnených tašiek

Set bavlnených tašiek

Skladacia nákupná taška

Názov položky

Kontaktná osoba uchádzača:

IČO:

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Vizualizácia

4 000

4 000

4000

400

600

300

2000

2500

300

300

1000

700

700

10 000

Prepokladané
množstvo

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Ks

ks

Ks

Set

Set

Ks

Merná
jednotka

0,95

1,40

0,80

12,35

6,75

2,30

5,70

5,20

1,35

6,90

9,50

17,50

49,45

6,75

Jednotková cena
bez DPH

0,19

0,28

0,16

2,47

1,35

0,46

1,14

1,04

0,27

1,38

1,90

3,50

9,89

1,35

DPH

1,14

1,68

0,96

14,82

8,10

2,76

6,84

6,24

1,62

8,28

11,40

21,00

59,34

8,10

3800,00

5600,00

3200,00

4940,00

4050,00

690,00

11400,00

13000,00

405,00

2070,00

9500,00

12250,00

34615,00

67500,00

Celková
Jednotková cena s
predpokladaná cena
DPH
bez DPH

Propagačné predmety

760,00

1120,00

640,00

988,00

810,00

138,00

2280,00

2600,00

81,00

414,00

1900,00

2450,00

6923,00

13500,00

DPH

4560,00

6720,00

3840,00

5928,00

4860,00

828,00

13680,00

15600,00

486,00

2484,00

11400,00

14700,00

41538,00

81000,00

Celková
predpokladaná
cena s DPH

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 2 cm x min. 0,5 cm

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 2 cm x min. 0,5 cm

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 2 cm x min. 0,5 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 10 cm x min. 5 cm

4 x logo, horizontálný
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

4 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 4 cm x
min. 1 cm

4 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 4 cm x
min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 10 cm x min. 5 cm

Tampoprint

Laser

Tampoprint

Tampoprint

Sieťotlač

Tampoprint

Sieťotlač

Sieťotlač

Tampoprint

Tampoprint

Sieťotlač

Sieťotlač

Sieťotlač

Sieťotlač

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 10 cm x min. 5 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 10 cm x min. 5 cm

Spôsob
tlače/potlače

Počet a verzia prvkov
publicity

Mgr. Jana Puskásová, janka.puskasova@dolisgoen.sk

35732431

DOLIS GOEN, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava

Na prednej strane produktu

na prednej časti produktu 2 logá
na jednej strane a 2 logá na
druhej strane

Bavlnený štítok zo 100% bavlny
min. 9 x 5cm + šnúrka - priviazané
o uško

predná časť produktu (1 strana)

predná dolná časť produktu (1
strana)

predná časť produktu (1 strana)

Umiestnenie prvkov publicity

farebnosť: 1+0 (čierna)

Laser

farebnosť: 1+0 (biela)

farebnosť: 1+0 (čierna)

farebnosť: 1+0 (biela)

farebnosť: 1+0 (čierna)

farebnosť: 4+0

1

pozdĺžne na obvode produktu

pozdĺžne na obvode produktu

pozdĺžne na obvode produktu

dolná časť obvodu fľaše

ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
časť prednej strany produktu

na kovovej spodnej časti
produktu

pozdĺžne po obvode produktu

farebnosť 1+0 (biela alebo
ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
čierna podľa farebnosti
časť prednej strany produktu
podkladu)

farebnosť: 1+0 (čierna)

farebnosť: 1+0 (čierna)

farebnosť: 4+0

farebnosť: 1+0 (čierna)

farebnosť: 4+0

farebnosť: 4+0

Spracovanie prvkov
publicity

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

Termoska

Outdoor hrnček

Zápisník A5

Švihadlo

Detské tričko

Šiltovka

Rastlina v rašeline

Trekingové palice

Kľúčenka s
multifuknčným
náradím.

Folder s výsekom vo
výslednom formáte A4+

Papierová taška

Zápisník A4

Plastová karta - USB
kľúč - 32 GB

Plastová karta - USB
kľúč - 16 GB

Plastová karta - USB
kľúč - 8 GB

Cyklo lekárnička

500

600

2000

500

500

400

250

200

250

5 000

3000

3000

1500

1500

1000

1500

ks

ks

ks

ks

ks

ks

sada

Pár

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

7,80

6,92

0,95

5,10

9,21

3,15

7,50

28,90

4,95

0,45

1,50

1,40

3,95

3,90

3,75

8,70

1,56

1,38

0,19

1,02

1,84

0,63

1,50

5,78

0,99

0,09

0,30

0,28

0,79

0,78

0,75

1,74

9,36

8,30

1,14

6,12

11,05

3,78

9,00

34,68

5,94

0,54

1,80

1,68

4,74

4,68

4,50

10,44

3900,00

4152,00

1900,00

2550,00

4605,00

1260,00

1875,00

5780,00

1237,50

2250,00

4500,00

4200,00

5925,00

5850,00

3750,00

13050,00

780,00

830,40

380,00

510,00

921,00

252,00

375,00

1156,00

247,50

450,00

900,00

840,00

1185,00

1170,00

750,00

2610,00

4680,00

4982,40

2280,00

3060,00

5526,00

1512,00

2250,00

6936,00

1485,00

2700,00

5400,00

5040,00

7110,00

7020,00

4500,00

15660,00

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 7 cm x min. 3 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 0,5 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 0,5 cm

4 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 4 cm x
min. 0,5 cm

2 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 4 cm x
min. 0,5 cm

4 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 7 cm x
min. 3 cm

4 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 7 cm x
min. 3 cm

min. 4 x logo, vertikálny
variant rozmer potlače:
min. 7 cm x min. 3 cm

4 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 4 cm x
min. 1 cm

4 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 4 cm x
min. 1 cm

min. 4 x logo, vertikálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

4 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 4 cm x
min. 1 cm

Laser

Laser

Tlač/potlač

Laser

Sieťotlač

Transférova tlač

Nálepka

Tampoprint

Laser

potlač/tlač

potlač/tlač

potlač/tlač

UV

UV

UV

Sieťotlač

predná strana produktu

Predná časť balenia produktu

na každej trekingovej palici

predná časť produktu

predná dolná časť produktu

predná dolná časť produktu

predná dolná časť prebalu a na
každej stránke na dolnej časti

predná časť produktu

predná časť produktu

predná časť produktu

predná časť produktu

Laser

Laser

farebnosť: 4+0

Laser

2

v strednej časti obvodu produktu

v strednej časti obvodu produktu

dolná časť každej strany produktu

2 logá na jednej rúčke a 2 logá na
druhej rúčke

farebnosť 1+0 (biela alebo
ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
čierna podľa farebnosti
časť prednej strany produktu
podkladu)

farebnosť 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

farebnosť: 1+0 (čierna)

farebnosť: 1+0 (biela)

Laser

farebnosť: 1+0 (čierna)

farebnosť: 4+0

farebnosť: 4+0

farebnosť: 4+0

farebnosť: 4+0

farebnosť: 4+0

farebnosť: 1+0 (biela)

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

Záchranný náramok

Smart fitness náramok

Súprava Petanque

Volleybalová lopta

Futbalová lopta

Cyklorukavice

Buzola

Sklenená flaša s obalom

Lupa

Čelenka

Batoh na športové
potreby

Píšťalka

Multifunkčný nožík

Čelovka

Termoska

200

300

75

300

300

200

500

700

350

200

500

800

600

800

500

ks

ks

ks

ks

ks

pár

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

8,25

34,85

24,95

13,75

7,55

34,25

10,20

3,95

1,20

11,95

3,10

1,35

22,75

11,20

12,20

1,65

6,97

4,99

2,75

1,51

6,85

2,04

0,79

0,24

2,39

0,62

0,27

4,55

2,24

2,44

9,90

41,82

29,94

16,50

9,06

41,10

12,24

4,74

1,44

14,34

3,72

1,62

27,30

13,44

14,64

1650,00

10455,00

1871,25

4125,00

2265,00

6850,00

5100,00

2765,00

420,00

2390,00

1550,00

1080,00

13650,00

8960

6100,00

330,00

2091,00

374,25

825,00

453,00

1370,00

1020,00

553,00

84,00

478,00

310,00

216,00

2730,00

1792

1220,00

1980,00

12546,00

2245,50

4950,00

2718,00

8220,00

6120,00

3318,00

504,00

2868,00

1860,00

1296,00

16380,00

10752

7320,00

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 2 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 7 cm x min. 2 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálne
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

4 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 4 cm x
min. 1 cm

4 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 6 cm x
min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 20 cm x min. 10 cm

2 x logo, horizontálny
variant ozmer potlače: min.
1 cm x min. 1 cm

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 0,5 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Tampoprint

Tampoprint

Tampoprint

Tampoprint

Tampoprint

Transférova tlač

Tampoprint

Laser

Tampoprint

Výšivka

Tampoprint

Tampoprint

Tampoprint

Tampoprint

Laser

farebnosť: 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

farebnosť 1+0 (biela)

farebnosť 1+0 (biela )

farebnosť 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

farebnosť 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

farebnosť 1+0 (biela)

farebnosť 1+0 (čierna)

Laser

farebnosť 1+0 (čierna)

farebnosť 1+0 (biela)

farebnosť 1+0 (biela)

farebnosť 1+0 (biela)

farebnosť 1+0 (biela)

farebnosť 1+0 (biela)

Laser

3

dolná časť obalu produktu

na náramku

na obale produktu

na jednej z častí lopty

na jednej z častí lopty

Na vrchnej časti produktu 2 logá
na jednej rukavici a 2 logá na
druhej rukavici

dolná strana produktu

vrchná viditeľná časť obvodu fľaše
nad neoprénovým púzdrom

v spodnej časti produktu na
rukoväti , 2 logá na jednej strane
2 logá na druhej strane

predná strana produktu v strede

spodná časť produktu (batoh)

na širšej časti produktu, 2 logá na
jednej strane a 2 logá na druhej
strane

na jednej strane produktu

na páske

v strednej časti obvodu produktu

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

Sada na čistenie obuvi

Uterák

Taška na dokumenty

Portfólio

Ruksak

Cestovná taška

Body warmer vesta

Reflexná vesta

Dámske tričko

Pánska polokošeľa

Dámska polokošeľa

Pánska softshell bunda

Dámska softshell bunda

Farbičky

Stres lopta

250

500

800

300

500

100

100

500

500

250

250

600

300

500

1200

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

11,35

12,85

4,65

10,70

18,45

59,60

25,55

7,35

11,25

13,95

17,85

48,25

42,50

0,45

0,95

2,27

2,57

0,93

2,14

3,69

11,92

5,11

1,47

2,25

2,79

3,57

9,65

8,50

0,09

0,19

13,62

15,42

5,58

12,84

22,14

71,52

30,66

8,82

13,50

16,74

21,42

57,90

51,00

0,54

1,14

2837,50

6425,00

3720,00

3210,00

9225,00

5960,00

2555,00

3675,00

5625,00

3487,50

4462,50

28950,00

12750,00

225,00

1140,00

567,50

1285,00

744,00

642,00

1845,00

1192,00

511,00

735,00

1125,00

697,50

892,50

5790,00

2550,00

45,00

228,00

3405,00

7710,00

4464,00

3852,00

11070,00

7152,00

3066,00

4410,00

6750,00

4185,00

5355,00

34740,00

15300,00

270,00

1368,00

Transférova tlač

Digitálna tlač

Digitálna tlač

Sieťotlač

Výšivka

Výšivka

Výšivka

Výšivka

Tampoprint

Tampoprint

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

Laser

Výšivka

Transférova tlač

Tampoprint

4 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 6 cm x Transférova tlač
min. 2 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 12 cm x min. 4 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

4 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 6 cm x
min. 2 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 2 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 2 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 2 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 2 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 2 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

predná časť balenia produktu

obvod produktu

Laser

farebnosť 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

farebnosť 1+0 (biela)

farebnosť 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

farebnosť 1+0 (biela)

1 x potlač logotypov: 1+0
(biela alebo čierna podľa
farebnosti podkladu)

farebnosť 1+0 (biela)

4

stredná časť obalu produktu

dolná časť produktu

dolná časť produktu

dolná časť produktu

predná časť produktu

na oboch bočných stranách
produktu

ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
časť prednej strany produktu

farebnosť: 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti min. 4 x logo, horizontálny variant
podkladu)

farebnosť 1+0 (biela alebo
ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
čierna podľa farebnosti
časť prednej strany produktu
podkladu)

farebnosť 1+0 (biela alebo
ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
čierna podľa farebnosti
časť prednej strany produktu
podkladu)

farebnosť 1+0 (biela alebo
ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
čierna podľa farebnosti
časť prednej strany produktu
podkladu)

farebnosť 1+0 (biela alebo
ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
čierna podľa farebnosti
časť prednej strany produktu
podkladu)

farebnosť 1+0 (biela alebo
ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
čierna podľa farebnosti
časť prednej strany produktu
podkladu)

farebnosť 1+0 (čierna)

farebnosť: 1+0 (biela)

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

Zapaľovač krbový

Kľúčenka s LED svetlom

Puzzle s pastelkami

Podpaľovač

Zapaľovač a dusítko

Skladacia multifunkčná
lampa

Cukríky v obale

Sada pohárov

Kávový set

Reflexný pásik

Kempingové svetlo

Sada náradia

Hrnček

Otvárač

Kľúčenka so žetónom

Šnúrka na krk

2000

2000

800

500

500

500

1000

250

100

2000

100

100

500

250

4000

500

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

1,40

0,85

3,10

3,55

5,60

57,20

0,95

11,85

15,65

3,70

5,30

7,80

4,25

4,90

2,65

3,65

0,28

0,17

0,62

0,71

1,12

11,44

0,19

2,37

3,13

0,74

1,06

1,56

0,85

0,98

0,53

0,73

1,68

1,02

3,72

4,26

6,72

68,64

1,14

14,22

18,78

4,44

6,36

9,36

5,10

5,88

3,18

4,38

2800,00

1700,00

2480,00

1775,00

2800,00

28600,00

950,00

2962,50

1565,00

7400,00

530,00

780,00

2125,00

1225,00

10600,00

1825,00

560,00

340,00

496,00

355,00

560,00

5720,00

190,00

592,50

313,00

1480,00

106,00

156,00

425,00

245,00

2120,00

365,00

3360,00

2040,00

2976,00

2130,00

3360,00

34320,00

1140,00

3555,00

1878,00

8880,00

636,00

936,00

2550,00

1470,00

12720,00

2190,00

2 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 2 cm x
min. 0,5 cm

2 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 1 cm x
min. 0,5 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

4 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 4 cm x
min. 1 cm

4 x logo, horizontálne
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálne
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálne
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálne
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálne
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálne
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 1 cm x min. 0,5 cm

2 x logo, vertikálne variant
rozmer potlače: min. 1 cm x
min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 1 cm

Tampoprint

Tampoprint

Tlač/potlač

Nálepka

Nálepka

Tampoprint

Tampoprint

Laser

Tampoprint

Tampoprint

Tampoprint

Tampoprint

Tampoprint

Laser

Tampoprint

Transférova tlač

farebnosť: 1+0 (čierna
alebo biela podľa
farebnosti podkladu)

farebnosť: 1+1 (biela)

farebnosť: 1+0 (čierna)

farebnosť: 1+0 (čierna)

farebnosť: 1+0 (čierna)

farebnosť: 1+0 (čierna
alebo biela podľa
farebnosti podkladu)

farebnosť: 1+1 (biela)

Laser

farebnosť 1+0 (čierna)

farebnosť 1+0 (čierna)

farebnosť 1+0 (biela)

farebnosť 1+0 (biela)

farebnosť 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

Laser

farebnosť 1+0 (čierna)

farebnosť 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

5

1 x logo na prednej strane
produktu a 1 x logo na zadnej
strane produktu

1 logo na prednej strane
produktu a 1 logo na zadnej
strane produktu

Predná časť produktu (puzzle)

Predná časť balenia produktu

Predná časť balenia produktu

na jednej časti trojuholníkového
panela pri spodnom leme
produktu

na prednej strane produktu

v strednej časti obvodu produktu

na prednej spodnej časti obvodu
produktu - každej šálky

stredná časť obvodu produktu

predná spodná časť produktu

predná časť obalu produktu

na spodnej časti obvodu
produktu

v strednej časti obvodu produktu
1 logo na jednej strane 1 logo na
opačnej strane

v strednej časti produktu - minca
1 logo na jednej strane 1 logo na
opačnej strane

stredná časti obvodu produktu
opakujúc sa po obvode

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

Nerezová slamka s s
čistiacou kefkou

Pracovná ochranná
prilba

pánska softshellová
bunda s kapucňou

unisex strečové
celoročné nohavice s
vložkami

multifunkčné vreckové náradie

ekologická ceruzka

nerezová termoska

sada vreciek

pero z recyklovaného
papiera

Sada so sklenenou
karafou a pohármi

vodeodolná taška cez
rameno

otočný USB

Bezdrôtová nabíjacia
Power Banka.

Termo hrnček

Meteo stanica

Tunel

Ďalekohľad

Recyklovaný zápisník A5

800

105

50

105

800

500

500

500

1000

100

300

1000

600

250

250

500

100

500

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Sada

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

2,12

8,55

58,35

23,70

2,80

0,60

6,60

21,30

0,65

16,75

7,15

2,90

24,20

4,75

6,80

5,12

9,25

1,25

0,42

1,71

11,67

4,74

0,56

0,12

1,32

4,26

0,13

3,35

1,43

0,58

4,84

0,95

1,36

1,02

1,85

0,25

29,04

5,70

8,16

6,14

11,10

1,50

2,54

10,26

70,02

28,44

3,36

0,72

7,92

25,56

0,78

20,10

8,58

3,48

1 696,00

897,75

2 917,50

2 488,50

2 240,00

300,00

3 300,00

10 650,00

650,00

1 675,00

2 145,00

2 900,00

14520,00

1187,50

1700,00

2560,00

925,00

625,00

339,20

179,55

583,50

497,70

448,00

60,00

660,00

2 130,00

130,00

335,00

429,00

580,00

2904,00

237,50

340,00

512,00

185,00

125,00

Tampoprint

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 0,3 cm x min. 0,3 cm

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 0,3 cm

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 2 cm

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 1 cm

2 x logo, horizontálny
variant, rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 0,5 cm

2 x logo, vertikálny variant,
rozmer potlače: min. 5 cm x
min. 2 cm

2 x logo, horizontálny
variant, rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 2 cm

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 1 cm x min. 0,5 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 2 cm

Výšivka

2 035,20

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 0,3 cm

Laser

3 x logo, vertikálny variant
1 077,30 rozmer potlače: min. 6 cm x PVC samolepka
min. 2 cm

3 x logo, vertikálny variant
3 501,00 rozmer potlače: min. 6 cm x
min. 2 cm

Výšivka

Laser

Tampoprint

Laser

Štítok min. 5cm x
3 cm

Tampoprint

Laser

Tampoprint

Laser

Laser

Laser

UV

Výšivka

2 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 4 cm x Transférova tlač
min. 1 cm

4 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 5 cm x min. 1 cm

3 x logo, vertikálny variant,
2 986,20 rozmer potlače: min. 6 cm x
min. 2 cm

2 688,00

360,00

3 960,00

12 780,00

780,00

2 010,00

2 574,00

3 480,00

17424,00

1425,00

2040,00

3072,00

1110,00

750,00

Laser

Farebnosť: 4+0

farebnosť 1+0 (biela)

farebnosť 1+0 (biela)

Laser

farebnosť: 1+0 (čierna)

Laser

Farebnosť: 4+0

farebnosť: 1+0 (čierna)

Laser

farebnosť: 1+0 (čierna)

Laser

Laser

Laser

farebnosť: 4+0

farebnosť 1+0 (biela)

farebnosť 1+0 (biela)

potlač, farebnosť: 1+0
(čierna)

6

pozdĺžne na obvode obalu
produktu

predná strana produktu v strede
nad šiltom

ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
časť prednej strany produktu

nad ľavým bočným vreckom

na kovovej časti produktu

pozdĺžne na obvode produku

v dolnej časti obvodu produktu

každý produkt v sade musí
obsahovať všitý štítok na bočnom
šve kde sa nachádajú logá tlačene
sieťotlačou.

pozdĺžne na obvode produktu

spodná časť obvodu fľaše a oboch
pohárov

spodná čast prednej strany
produktu

na kovovej časti produktu

Predná časť produktu

v strednej časti obvodu produktu

Predná časť produktu

Spodná časť šatky

Vrecúško

spodná časť prednej obálky

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

živicový odznak - podla
dodanej grafiky

šatka - podla dodanej
grafiky

korkové portfólio A4

PVC samolepka
transparentná

PVC samolepka biela

podložka na yogu

papierová taška

papierová taška

dámske gumáky

zvinovací meter s
vodováhou a
zápisníkom

gumofilc zimné
pracovné čižmy pracovná obuv

dámska softshelová
bunda s kapucňou

dámska polokošeľa

pánska polokošeľa

skladací vejár s prackou

kovové pero

pohár z bambusu

sada pohárov na vodu

keramický hrnček v
krabičke

Poznámkový blok

podľa dodanej grafiky

podľa dodanej grafiky

60

60

300

1000

1000

350

700

1500

55

250

50

52

250

250

800

300

800

100

150

800

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

pár

ks

pár

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

4,55

17,25

10,55

0,36

0,30

12,80

1,55

0,95

13,80

1,35

12,50

59,20

16,65

16,65

0,95

19,30

2,35

1,32

2,60

2,62

0,91

3,45

2,11

0,07

0,06

2,56

0,31

0,19

2,76

0,27

2,50

11,84

3,33

3,33

0,19

3,86

0,47

0,26

0,52

0,52

5,46

20,70

12,66

0,43

0,36

15,36

1,86

1,14

16,56

1,62

15,00

71,04

19,98

19,98

1,14

23,16

2,82

1,58

3,12

3,14

273,00

1 035,00

3 165,00

360,00

300,00

4 480,00

1 085,00

1 425,00

759,00

337,50

625,00

3 078,40

4 162,50

4 162,50

760,00

5 790,00

1 880,00

132,00

390,00

2 096,00

54,60

207,00

633,00

72,00

60,00

896,00

217,00

285,00

151,80

67,50

125,00

615,68

832,50

832,50

152,00

1 158,00

376,00

26,40

78,00

419,20

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 2 cm

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 2 cm

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 0,5 cm

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 2 cm

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 0,5 cm
Tampoprint

Sieťotlač

Výšivka

Výšivka

Výšivka

Tampoprint

Laser na pere

Laser

Laser

Tampoprint

Tampoprint

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 7 cm x min. 3 cm

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 7 cm x min. 3 cm

327,60

1 242,00

3 798,00

432,00

360,00

2 x logo, vertikálny variant

3 x logo

2 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 4 cm x
min. 2 cm

3 x logo, horizontálny
variant

3 x logo, horizontálny
variant

2 x logo, vertikálny variant
5 376,00 rozmer potlače: min. 7 cm x
min. 3 cm

1 302,00

1 710,00

-

Sublimácia

Laser

-

-

Sieťotlač

Tlač/podtlač

Tlač/podtlač

3 x logo, vertikálny variant
2 x Transferová
910,80 rozmer potlače: min. 5 cm x
tlač
min. 2 cm

405,00

3 x logo, vertikálny variant
750,00 rozmer potlače: min. 5 cm x
min. 2 cm

3 x logo, vertikálny variant
3 694,08 rozmer potlače: min. 5 cm x
min. 2 cm

3 x logo, vertikálny variant
4 995,00 rozmer potlače: min. 5 cm x
min. 2 cm

3 x logo, vertikálny variant
4 995,00 rozmer potlače: min. 5 cm x
min. 2 cm

2 x logo, vertikálny variant
912,00 rozmer potlače: min. 4 cm x
min. 1 cm

6 948,00

2 256,00

3 x logo, vertikálny variant
158,40 rozmer potlače: min. 4 cm x
min. 2 cm

468,00

2 515,20

farebnosť 4+0

farebnosť 4+0

Laser

farebnosť 4+0

farebnosť 4+0

farebnosť: 1+0 (biela)

farebnosť: 1+0 (čierna)

farebnosť: 1+0 (čierna)

potlač, farebnosť: 1+0
(biela)

farebnosť: 1+0 (biela)

farebnosť: 1+0 (biela)

farebnosť: 1+0 (čierna)

farebnosť 1+0 (biela)

farebnosť 1+0 (biela)

farebnosť: 1+0 (čierna
alebo biela podľa
farebnosti podkladu)

Laser

Laser

Laser

Farebnosť: 4+0

farebnosť: 1+0 (čierna)

7

stred odznaku

po celej ploche šatky

na pravej dolnej strane pri
gumičke

stred samolepky

stred samolepky

v strede hornej časti produktu na
obvode obalu (oproti úchopu na
nosenie na ramene)

stred dolnej širšej časti produktu

stred dolnej širšej časti produktu

v hornej časti na ľavej a pravej
strane obuvi z vonkajšej strany

pozdĺžne na hornej hrane
produktu

v hornej časti na ľavej a pravej
strane obuvi z vonkajšej strany

ľavá náprsenka, resp. ľavá horná
časť prednej strany produktu

v strednej časti ľavého rukáva

v strednej časti ľavého rukáva

na plastovom držiaku vejára

Laser na pere

spodná čast obvodu produktu

v strednej časti obvodu produktu
(všetkých pohárov)

logá: na spodnej ľavej časti
obvodu produktu,

spodná časť prednej obálky

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

Obálky C4 (strip)

Obálky C5 (strip)

Obálky DL

čelovka v darčekovej
krabičke

skladací podsedák

závesné svetlo v tvare
žiarovky

Chytrá zásuvka Wi-Fi s
kontrolou spotreby
energie

batoh s vystuženou
chrbtovou časťou

pletená čiapka

unisex šiltovka s
nastaviteľným obvodom

krištáľové USB

visačka na plastové
karty

skladací dáždnik

sada ekozápisník a pero
so stylusom

V Bratislave, dňa 12.09.2019

štandard biele obálky

štandard biele obálky

štandard biele obálky

1000

1000

1000

300

1000

500

500

300

105

250

300

40

1000

300

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

0,80

0,75

0,70

4,60

3,90

3,50

20,60

16,20

3,90

4,80

6,32

4,95

4,56

5,25

0,16

0,15

0,14

0,92

0,78

0,70

4,12

3,24

0,78

0,96

1,26

0,99

0,91

1,05

0,96

0,90

0,84

5,52

4,68

4,20

24,72

19,44

4,68

5,76

7,58

5,94

5,47

6,30

119 470,48

160,00

150,00

140,00

276,00

780,00

350,00

2 060,00

972,00

81,90

240,00

379,20

39,60

912,00

315,00

Radko Suchár
konateľ DOLIS GOEN, s.r.o.

597 352,40

800,00

750,00

700,00

1 380,00

3 900,00

1 750,00

10 300,00

4 860,00

409,50

1 200,00

1 896,00

198,00

4 560,00

1 575,00

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 6 cm x min. 2 cm

2 x logo, vertikálny variant
rozmer potlače: min. 4 cm x
min. 1 cm

2 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 0,5 cm

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 4 cm x min. 1 cm

Tampoprint

Výšivka

Laser

Tampoprint

Sieťotlač

Laser

716 822,88

960,00

900,00

840,00

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 0,5 cm

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 0,5 cm

3 x logo, horizontálny
variant rozmer potlače:
min. 3 cm x min. 0,5 cm

2 x logo, vertikálny variant
1 656,00 rozmer potlače: min. 2 cm x
min. 1 cm

2 x logo, vertikálny variant
4 680,00 rozmer potlače: min. 4 cm x
min. 1 cm

2 x logo, vertikálny variant
2 100,00 rozmer potlače: min. 2 cm x
min. 1 cm

2 x logo, vertikálny variant
12 360,00 rozmer potlače: min. 1 cm x
min. 0,5 cm

Tlač/podtlač

Tlač/podtlač

Tlač/podtlač

Tampoprint

Sieťotlač

Tampoprint

Tampoprint

2 x logo, vertikálny variant
5 832,00 rozmer potlače: min. 6 cm x Transférová tlač
min. 2 cm

491,40

1 440,00

2 x logo, vertikálny variant
2 275,20 rozmer potlače: min. 0,8 cm
x min. 0,8 cm

237,60

5 472,00

1 890,00

farebnosť 4+0

farebnosť 4+0

farebnosť 4+0

farebnosť: 1+0 (biela)

farebnosť: 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

farebnosť 1+0 (biela alebo
čierna podľa farebnosti
podkladu)

farebnosť: 1+0 (čierna)

farebnosť: 1+0 (biela)

farebnosť: 1+0 (biela)

farebnosť: 1+0 (biela)

Laser

farebnosť 1+0 (čierna)

farebnosť: 1+0 (čierna
alebo biela podľa
farebnosti podkladu)

Laser

8

ľavá dolná časť prednej strany
obálky

ľavá dolná časť prednej strany
obálky

ľavá dolná časť prednej strany
obálky

na ochrannom púzdre produktu

stred obalu produktu

na plastovej ploche uchytenia
žiarovky

predná strana produktu

v strede predného vrecka

na čiernom štítku produktu
umiestnenom v strede produktu

pravá bočná vonkajšia časť
šiltovky nad lemom

stred krištáľovej časti produktu

v spodnej časti plastového
ochraného obalu kariet

na jednej časti trojuholníkového
panela pri spodnom leme
produktu

na pravej dolnej strane pri
gumičke

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

DOLIS GOEN, s.r.o., zastúpený Radko Suchár, konateľ, ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej
súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky (ďalej len „verejná súťaž“) vyhlásenej verejným obstarávateľom
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica (ďalej len „verejný
obstarávateľ“) na obstaranie predmetu zákazky Propagačné predmety (ďalej len „zákazka“) oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania [167/2019 zo dňa
19.08.2019 pod číslom 23063 – MST, týmto

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

●

nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o z m e n e a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia
vo verejnej súťaži,

●

neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu
so zadaním tejto zákazky,

●

budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek
v priebehu procesu verejného obstarávania,

●

poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé
a úplné informácie.

V Bratislave, 12.09.2019

…..............................................
Radko Suchár
konateľ DOLIS GOEN, s.r.o.

Čestné vyhlásenie
Obchodné meno/ názov: DOLIS GOEN, s.r.o.
Sídlo:

Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava

IČO:

35732431

Konajúci prostredníctvom: Radko Suchár, konateľ
ako uchádzač predkladajúci ponuku na predmet obstarávania „Propagačné predmety“
vyhlásený verejným obstarávateľom Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského
28, 975 90 Banská Bystrica, postupom verejnej súťaže vyhlásenej uverejnením
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania
[doplniť číslo Vestníka] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod číslom [doplniť
číslo značky vo Vestníku] a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie [doplniť číslo
značky vo Vestníku] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia] (ďalej len „verejná súťaž“), týmto
vyhlasujem
(i) že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejnej súťaže
uvedenými v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, v súťažných podkladoch pre
vypracovanie ponúk a ich prílohách, ktoré som v súvislosti s touto verejnou súťažou
prevzal, vrátane obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných
podkladov pre vypracovanie ponuky, a
(ii) že všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
Zároveň týmto vyhlasujem, že v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s verejným
obstarávateľom na vyššie uvedený predmet obstarávania:
☐

nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
v nasledovnom rozsahu:
Obchodné
meno

Sídlo

IČO

Informácie o osobe oprávnenej konať za
Podiel
Subdodávat
subdodávateľa
subdodávky
eľ získa
v%
finančné
Meno a
Adresa
Dátum
prostriedky
priezvisko
pobytu
narodenia
prevyšujúce
100.000 € s
DPH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ponuku v rámci tejto verejnej súťaže predkladám:

☐ samostatne
Obchodné meno

Sídlo

IČO

Zástupca skupiny
dodávateľov

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k tejto zákazke, budeme využívať
n a š e k o n t o s u ž í v a t e ľ s k ý m m e n o m janka.puskasova@dolisoen.sk na portáli
www.ezakazky.sk. Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich
odoslaním do nášho konta s užívateľským menom janka.puskasova@dolisgoen.sk na
portáli www.ezakazky.sk, pričom kontrola konta je na našej zodpovednosti.
V zmysle ustanovenia § 49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že
sme ako uchádzač / skupina dodávateľov vypracovali túto ponuku
☐ samostatne,
Obchodné meno

Sídlo / adresa pobytu

IČO (ak bolo pridelené)

-

-

-

-

-

-

Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „ZoOÚ“), a v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOÚ, som si od všetkých
dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky
potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky
a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov na
účel podania tejto ponuky. Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že všetky dotknuté osoby
mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za
deklarovaným účelom spracovával tak verejný obstarávateľ ako aj spoločnosť Tatra
Tender s. r. o., ktorá pre verejného obstarávateľa vykonáva niektoré činnosti spojené
s realizáciou verejného obstarávania.
V Bratislave, dňa 12.09.2019

Podpis: ..........................................
Radko Suchár, konateľ

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE ELEKTRONICKÚ AUKCIU

Meno a priezvisko: Mgr. Janka Puskásová
E-mail:

janka.puskasova@dolisgoen.sk

Telefón:

0915 891 170

V Bratislave, 12.09.2019

…..............................................
Radko Suchár
konateľ DOLIS GOEN, s.r.o.

