
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ REKLAMNÝCH PREDMETOV 

 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

           ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Zmluvné strany: 
 

Objednávateľ: Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 

Sídlo:   Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

IČO :    42259967 

DIČ :     2023476565 

Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.   

IBAN :   SK76 7500 0000 0040 1802 6186 

v zastúpení :   RNDr. Martin Zaťovič, predseda krajskej organizácie 

zapísaná v registri krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR č. 08557/2012/SCR 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a    

 

Dodávateľom: Hauerland, s.r.o. 

Sídlo:   Matúšová 56, 811 04 Bratislava 

IČO :    35777885 

DIČ :    2020276555 

IČ DPH:  SK2020276555 

Bankové spojenie :  Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu:   1364964753/0200 

v zastúpení:  Ing. Eugen Hauerland  

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka č. 20739/B                 

 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 
 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní dodávky predmetov podľa § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je zabezpečenie 

brandingu a dodávky reklamných a propagačných predmetov dodávateľom pre potreby 

objednávateľa a ich dodanie na adresu objednávateľa v rozsahu určenom touto zmluvou. Rozsah 

dodávky predmetov je špecifikovaný v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy 

(ďalej len „Príloha č. 1“).  

 



Čl. II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať predmety v rozsahu podľa Prílohy č. 1 v termínoch 

dohodnutých oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na základe písomnej objednávky, 

najneskôr však v lehote do 10-12 pracovných dní, predmety ako vejáre, klobúky, cukríky 14-16 

dní od doručenia objednávky a schválenej grafiky. Zároveň o zadaní objednávky objednávateľ 

upovedomí dodávateľa e-mailom. Objednávky predmetov je objednávateľ povinný uskutočniť 

len písomne.    

2. Objednávateľ a dodávateľ sú povinní určiť kontaktné osoby oprávnené objednávať,  resp. 

zabezpečovať dodávanie predmetov. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu kontaktných údajov 

písomne oznámia druhej zmluvnej strane najneskôr do 7 dní pred jej uskutočnením. Dodávateľ 

aj Objednávateľ sú povinní poskytovať potrebnú súčinnosť na riadne a bezchybné plnenie 

predmetu zmluvy. Kontaktné osoby sú: 

za Objednávateľa:  

Mgr. Ondrej Bednár  

e-mail:  ondrej.bednar@gob.sk  

tel: +421 903 482 938 

 

za Dodávateľa: 

 Dušana Pócsová  

e-mail:  dusana.pocsova@hauerland.sk 

tel.: +421 911 460 503 

3. Ak dodávateľ nedodá predmety riadne a včas alebo vo vyhovujúcej kvalite, môže objednávateľ 

žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.  

4. Miestom dodania predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa. 

 

Čl. III 

Odplata 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať odplatu bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa za 

poskytnuté služby podľa tejto zmluvy vo výške podľa cenníka, ktorý tvorí Prílohu č. 2 ako 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „Príloha č. 2“) a to na základe faktúry vystavenej 

dodávateľom a doručenej objednávateľovi vždy do 3 dní  po dodaní služieb. Dodávateľ sa 

zaväzuje spolu s faktúrou vyhotoviť súpis dodaných predmetov, v ktorom uvedie typ, množstvo 

a cenu predmetu. Faktúra je splatná do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.  

2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov.  V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, 

nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky alebo nebude vystavená v súlade so 

zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju v termíne splatnosti dodávateľovi na prepracovanie. 

Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry. 

 

Čl. IV 

Trvanie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 12 mesiacov od nadobudnutia jej 

účinnosti, resp. do vyčerpania objemu 19.999,- EUR bez DPH (slovom: devätnásťtisíc 



deväťstodeväťdesiatdeväť eur) určených na celý rozsah predmetu zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:  

a. dohodou zmluvných strán; 

b. odstúpením od zmluvy podľa § 344 Obchodného zákonníka, v prípade podstatného 

porušenia zmluvy, za ktoré sa považuje, ak: 

 dodávateľ nedodá predmet pre objednávateľa riadne, včas, alebo vo vyhovujúcej 

kvalite;  

 objednávateľ nezaplatí odplatu podľa článku III tejto zmluvy v lehote 30 dní po 

splatnosti faktúry napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu 

poskytovateľa, že sa dostal do omeškania so zaplatením.  

c. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez udania dôvodu, v 

jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola  výpoveď doručená druhej 

zmluvnej strane. 

3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

Čl. V 

Ostatné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania na „Zabezpečenie reklamných 

a propagačných predmetov pre potreby krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region 

Tourism“, ktorý realizoval objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na 

obstaranie predmetu tejto zmluvy bol použitý postup verejného obstarávania –  podľa § 117 

a nasl. zákona o verejnom obstarávaní. 

2. Všetky  zmeny  a  doplnky k tejto  zmluve  musia   byť   vypracované   v  písomnej   forme 

a podpísané   zmluvnými  stranami, inak  sú neplatné. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisujú. 

4. Táto   zmluva   je vypracovaná v  troch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá objednávateľ 

a jeden dodávateľ. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – rozsah dodávaných predmetov a Príloha 

č. 2 - Cenník predmetov. 

 

V Bratislave dňa 6.7.2016            

 

 

 

 ............................................... .................................................. 

 Ing. Eugen Hauerland RNDr. Martin Zaťovič 

 konateľ spoločnosti  predseda krajskej organizácie 



Príloha č.1 Rozsah dodávaných predmetov 

 

Objednávateľ požaduje zabezpečenie brandingu a dodávky reklamných a propagačných predmetov 

podľa nasledovnej špecifikácie. 

 

Názov tovaru, balenie v obaloch s logom a grafikou KOCR, prípadne etikety s logom 

 

1. Keramický hrnček  na čaj 

Objem: cca. 350 ml 

Farba: biela 

Potlač: plnofarebné logo BRT podľa manuálu, šírka loga cca 40 mm, s dodržaním ochrannej zóny 

 

2. Športová fľaša plastová  

cyklistická fľaša s ochranným krytom  

Objem: min. 500 ml 

Farba: modrá, žltá 

Potlač: jednofarebné logo BRT 

 

3. Reflexná páska 

Veľkosť: 235 x 29 mm 

Farba: biela 

jednofarebné logo BRT  + www adresa 

Balenie: po 100 ks 

 

4. Buton / odznak so zatváracím špendlíkom 

Opis: Kruh s priemerom 44 mm, CMYK potlač+lamino+zadná strana zapínací špendlík 

Potlač:  podľa manuálu farebné logo BRT, veľkosť s dodržaním ochrannej zóny 

 

5. Balóny  

Rozmery: priemer min. 20 cm 

Farba:  rôzne farby, grafiky dodá objednávateľ 

Potlač: jednofarebná: logo BRT, logo LTL   

Balenie: po 100 ks 

 

6. Plastová kľúčenka kruh so žetónom na nákupný vozík 

Rozmer: priemer 40 mm  

Farba: tmavomodrá 

Potlač: plnofarebné logo (v prípade bielej resp.  tmavomodrej kľúčenky) alebo jednofarebné logo 

podľa manuálu (v prípade farebnej kľúčenky),  + www adresa, veľkosť s dodržaním ochrannej zóny 

 

7. Papierový vejár ovál s obojstrannou potlačou  

Opis: Polaminovany papier oválneho tvaru, plastová rúčka 

Rozmer: cca. 180 x 242 

Potlač: Plnofarebné logo 

 

8. Nafukovacia plážová lopta z PVC 

Farba: rôzne farby v kombinácii s bielou (žltá, červená, modrá, oranžová, zelená,...) 

Rozmery: priemer min. 35 cm 

Potlač: 1 x jednofarebné/farebné logo na bielej časti s dodržaním ochrannej zóny, Sieťotlač, tampónová 

tlač. 

 

 



9. Cukríky v obale s logom 

Cukríky s ovocnou príchuťou s potlačou vlastného loga 

Potlač: logo BRT 

 

10. Pánske tričko s krátkym rukávom 

Farba: tmavomodrá - navy, biela 

Materiál: 100% bavlna, min. 180 g/m2, veľkosť: M, L, XL 

Potlač: plnofarebné logo vpredu podľa manuálu, šírka cca 22 cm + www adresa na chrbte 

 

11. Dámske tričko s krátkym rukávom  

Farba: tmavomodrá - navy, biela 

Materiál: 100% bavlna, min. 180 g/m2, veľkosť : S, M, L 

Potlač: plnofarebné logo vpredu podľa manuálu, šírka cca 20 cm +www adresa na chrbte 

 

12. Dámske tričko bez rukávov  

Farba: žltá, červená 

Materiál: 100% bavlna, min. 150 g/m2, veľkosť : S, M, L 

Potlač: jednofarebné  logo vpredu podľa manuálu, šírka cca 20 cm +www adresa na chrbte 

 

13. Bavlnená mikina na zips s kapucnou 

Opis: mikina so stojačikom a zipsom po celej dlžke, dve vrecká 

Farba: tmavomodrá - navy 

Materiál: min.80% bavlna, min. 280 g/m2 

Zloženie ponuky: dámska (S,M,L) aj pánska (M,L,XL) 

Potlač/Výšivka: logo BRT, LTL, web,  (motív v predu aj v zadu podľa manuálu) 

 

14. Zástera s vreckom (Farm Fest / Husacina) 

Farba: tmavohnedá, zelená (khaki) 

Rozmery: cca. 70x70 cm 

Materiál: bavlna, gramáž: min.180g/m2 

Potlač: plnofarebné logo vpredu vo vrchnej časti podľa manuálu. Veľkosť cca. A4 

 

15. Multifunkčná šatka (tunel) 

Farba: tmavomodrá - navy, červená, žltá 

Rozmer: cca 25 x 50 cm 

Potlač: plnofarebná grafika podľa manuálu 

 

16. Pršiplášť s kapucňou (obal plastová guľa) 

Farba: rôzne farby (modrá, žltá, červená, zelená, ...) 

Rozmer: cca. 85x66 cm 

Materiál: PVC 

Potlač: jednofarebné logo vľavo v hornej časti pršiplášťa, šírka cca 70 mm 

 

17. Slnečné okuliare s UV 400 ochranou a logom na boku (metalické šošovky) 

Farba: transparentný predný rám, farebné straničky (žlté, modré, červené, zelené) 

rozmer: cca. 14x4,6x14 cm 

Potlač: jednofarebné logo BRT na boku (vhodnej farby ), veľkosť s dodržaním ochrannej zóny 

 

18. Slamený klobúk so stuhou s potlačou (unisex) 

farba natur, stuha viaceré farby: modrá, červená, zelená, žltá 

Rozmery: cca. 290 x 255 mm 

Potlač: Stužka s jednofarebnou potlačou po celom obvode (logo BRT a living the life) 



 

19. Poznámkový blok A5, z  recyklovaného papiera  

Rozmer: A5  

Opis: obálka kartón z recyklovaného papiera, 80-listový blok linajkový, špirála na boku 

Tlač: farebná tlač na obálke -  logo BRT 

 

20. Plastové guľôčkové pero na dotykový displej 

Opis: plastové guličkové a dotykové pero s kovovým telom, farebným klipom a dotykovým koncom, 

modrá náplň 

Rozmer: cca. 10 x 140 mm 

Farba: kovové telo, farebná spona a farebný dotykový hrot 

Potlač: jednofarebné logo BRT 

 

21. Recyklovateľné papierové guličkové pero 

Opis: recyklovateľné papierové guličkové pero, modrá náplň 

Rozmer: cca. 10 x 140 mm 

Farba: recykl. Papier /plast viac farieb- zelená, červená, modrá, žltá 

Potlač: jednofarebné logo  

 

22. Bavlnená taška biela s dlhým uchom 

Rozmer: 370x410 mm, ucho 700 mm 

Materiál: 100 % bavlna, min 95g/m2 

Potlač: potlač podľa manuálu Sme Eko / FF , veľkosť loga s dodržaním ochrannej zóny, šírka loga cca 

30 mm. 

 

 



 Príloha č. 2 Cenník predmetov 

 

P.č.  

  

Názov tovaru, balenie v obaloch s logom a grafikou 

KOCR, prípadne etikety s logom 

Cena v EUR bez DPH za 1 ks  
pri brandingu a dodávke na adresu verejného obstarávateľa pri 

množstve do:  

10 ks  50 ks 100ks 500 ks 
1000k

s 
3000 ks 5000 ks 

1. 
Keramický hrnček  na čaj, 330ml sublimácia, 

biely 
  1,68 1,64 1,59    

2. Športová fľaša plastová    1,42 1,38 1,33    

3. Reflexná páska     0,26 0,24 0,23  

4. Buton / odznak so zatváracím špendlíkom     0,35 0,31 0,23  

5. Balóny      0,13 0,087 0,059 0,050 

6. Plastová kľúčenka kruh so žetónom na nákupný 

vozík, 1F potlač 
    0,24 0,23 0,21 0,20 

7. Papierový vejár ovál s obojstrannou potlačou     0,48 0,36 0,34 0,31  

8. Nafukovacia plážová lopta z PVC, priemer 40 cm    2,61 2,38 2,25   

9. 
Cukríky v obale s logom, mašličkové, 1F potlač, 

ovocný mix 

Cena je uvedená za komplet dodávku 

     

Cca 

5kg-

56,25 

€ 

10kg – 

102 € 

17kg – 

160,48 € 

10. Pánske tričko s krátkym rukávom  7,43 5,12 3,65    

11. Dámske tričko s krátkym rukávom  7,43 5,12 3,65    

12. Dámske tričko bez rukávov  9,39 7,03 5,49    

13. Bavlnená mikina na zips s kapucňou 21,35 20,83      

14. Zástera s vreckom (Farm Fest / Husacina)  8,84 7,77 7,05    

15. Multifunkčná šatka (tunel)    2,99 2,08 1,75   

16. Pršiplášť s kapucňou (obal plastová guľa)    0,88 0,85 0,81 0,79  

17. Slnečné okuliare s UV 400 ochranou a logom na 

boku (metalické šošovky) 
   1,06 1,03 0,98   

18. Slamený klobúk so stuhou s potlačou (unisex)    2,09 1,77 1,58 1,52  

19. Poznámkový blok A5, z  recyklovaného papiera     1,84 1,59    

20. Plastové guľôčkové pero na dotykový displej     0,63 0,59 0,57  

21. Recyklovateľné papierové guličkové pero     0,25 0,23 0,22  

22. Bavlnená taška biela s dlhým uchom    2,71 1,82 1,68   

 


