
Kúpna zmluva č. Z20228208_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Hauerland spol. s r.o.
Sídlo: Matúšova 56, 81104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35777885
DIČ: 2020276555
IČ DPH: SK2020276555
Bankové spojenie: IBAN: SK6402000000001364964753
Telefón: 0254776441

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Propagačné predmety 
Kľúčové slová: propagačný, tovar,  materiál, reklamný, predmet,
CPV: 22462000-6 - Propagačný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Poznámkový blok s recyklovaného papiera s biologicky odbúrateľným guľôčkovým perom

2. Fľaška s karabínkou

3. Sťahovací batoh

4. Outdoorový príbor skladací

5. Sada kried

6. Sada pasteliek

7. Lietajúci tanier

8. Plážový tenis

9. EKO gulôčkové pero

10. Píšťalka so šnúrkou

11. Príbor z bambusu v ekologickom bavlnenom vrecku

12. Škrabka na okno s rukavicou

13. Švihadlo

14. Šiltovka

15. Termohrnček s karabinkou

16. Viacúčelová šatka

17. Pánske tričko
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18. Dámske tričko

19. Detské tričko

20. Odznak

21. Šnúrka na krk

22. Bezdrôtové slúchadlá

23. Bezdrôtový reproduktor bambusový

24. Sada na víno

25. Sada na čistenie topánok

Položka č. 1: Poznámkový blok s recyklovaného papiera s biologicky odbúrateľným guľôčkovým perom

Funkcia

Poznámkový blok s recyklovaného papiera s biologicky odbúrateľným guľôčkovým perom - novovyrobený, doteraz 
nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a prezentáciu objednávateľa v množstve uvedenom 
nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 3 500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie poznámkový blok vyrobený z recyklovaného papieru s biologicky 
odbúrateľným  guľôčkovým perom

materiálové vyhotovenie poznámkového bloku recyklovateľný papier

materiálové vyhotovenie gulôčkového pera biologicky odbúrateľný plast

farebné vyhotovenie
béžová/prírodná farba v kombinácií s modrou podľa 
fotografie/vyobrazenia v prílohe opisného formulára zmluvy (bod 
2.4. kúpnej zmluvy)

farba náplne do pera (vložky) modrá

rozmer 180 ± 10% mm x130 ± 10% mm

branding plnofarebná potlač,  logo objednávateľa (štyri farby)

Položka č. 2: Fľaška s karabínkou

Funkcia

Fľaška s karabínkou - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a 
prezentáciu objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo vo farbe modrej ks 150

Množstvo vo farbe striebornej ks 150

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie jednoplášťová fľaša s karabínou a  s bajonetovým, skrutkovacím 
uzáverom

materiálové vyhotovenie hliník

objem fľaše min. 0,77 litra

farebné vyhotovenie modrá/strieborná

branding plnofarebná potlač, logo objednávateľa (štyri farby) a potlač podľa 
dodanej grafiky

Položka č. 3: Sťahovací batoh

Funkcia
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Sťahovací batoh - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a prezentáciu 
objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 1 000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie batoh so sťahovacími šnúrkami

farebné vyhotovenie zelená farba; podľa fotografie/vyobrazenia v prílohe kúpnej zmluvy 
(bod 2.4. kúpnej zmluvy)

rozmer 34 cm ± 10% x 44 cm ± 10%

materiálové vyhotovenie polyester

branding plnofarebná potlač,  logo objednávateľa (štyri farby) a potlač podľa 
dodanej grafiky

Položka č. 4: Outdoorový príbor skladací

Funkcia

Outdoorový príbor skladací - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a 
prezentáciu objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 160

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie
trojdielna sada  skladacích príborov  (vidlička, nôž ,lyžica)  z 
nerezovej ocele s hliníkovými držadlami uložená  v textilnom 
vrecku

materiálové vyhotovenie nerez ocel, držadlá - hliník

branding plnofarebná potlač, logo objednávateľa (štyri farby),

Položka č. 5: Sada kried

Funkcia

Sada kried - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a prezentáciu 
objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo sada 600

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie sada minimálne štyroch kried rozličných farieb v papierovej 
krabičke

materiálové vyhotovenie obalu ( krabičky) recyklovaný papier

materiálové vyhotovenie kried krieda

farebné vyhotovenie obalu ( krabičky) hnedá/prírodná farba

branding plnofarebná potlač z jednej strany krabičky (štyri farby), logo 
objednávateľa

Položka č. 6: Sada pasteliek

Funkcia
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Sada pasteliek - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a prezentáciu 
objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo sada 3 000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie sada minimálne 12 pasteliek rozličných farieb v kartónovej 
krabičke valcového tvaru

materiálové vyhotovenie obalu (krabičky) recyklovaný papier/kartón

materiálové vyhotovenie pasteliek drevo

farebné vyhotovenie obalu (krabičky) hnedá/prírodná farba

branding plnofarebná potlač (štyri farby), logo objednávateľa

Položka č. 7: Lietajúci tanier

Funkcia

Lietajúci tanier - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a prezentáciu 
objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 1 000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiálové vyhotovenie plast

farebné vyhotovenie zelená

rozmer 2,2 cm x Ø 23 cm ± 10 %

branding plnofarebná potlač, logo objednávateľa (štyri farby)  a potlač podľa 
dodanej grafiky z jednej strany výrobku

Položka č. 8: Plážový tenis

Funkcia

Plážový tenis - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a prezentáciu 
objednávateľa v množstve  uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo sada 500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie sada 2 rakiet (pálok)   a  min. jednej loptičky

materiálové vyhotovenie drevo /plast

farebné vyhotovenie biela - telo rakety (pálky) ; zelená (rukoväť + loptička)

branding plnofarebná potlač, logo objednávateľa (štyri farby)  a potlač podľa 
dodanej grafiky na dvoch pálkach z  obidvoch strán  každej pálky

Položka č. 9: EKO gulôčkové pero

Funkcia

EKO gulôčkové pero - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a 
prezentáciu objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.
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Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 10 000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie ekologické guľôčkové pero so stláčacím mechanizmom a klipom

materiálové vyhotovenie tela pera recyklovateľný papier

materiálové vyhotovenie doplnkov pera -  tlačítko, klip a 
špička pera ABS plast

farebné vyhotovenie
telo pera: béžová/prírodná ; doplnky pera (tlačítko, klip a špička 
pera) : modrá podľa fotografie/vyobrazenia v kúpnej zmluve (bod 
2.4. kúpnej zmluvy)

farba náplne do pera (vložky) modrá

rozmer ø 10 mm ± 10% × výška 140 mm ± 20%

branding potlač (jedna farba - čierna), logo objednávateľa

Položka č. 10: Píšťalka so šnúrkou

Funkcia

Píšťalka so šnúrkou - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a 
prezentáciu objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 1 400

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie píšťalka vrátane šnúrky na zavesenie píšťalky na krk

materiálové vyhotovenie plast (píšťalka)  / polyester (šnúrka)

farebné vyhotovenie zelená

branding potlač, jedna farba (čierna), logo objednávateľa

Položka č. 11: Príbor z bambusu v ekologickom bavlnenom vrecku

Funkcia

Príbor z bambusu v ekologickom bavlnenom vrecku -  novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou 
slúžiaci na propagáciu a prezentáciu objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 460

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie sada min. 3 ks rozličných príborov z bambusu v bavlnenom obale -
vrecku so sťahovacou šnúrkou

materiálové vyhotovenie príboru bambus

materiálové vyhotovenie obalu bavlna

rozmer 220 mm ± 10% x 65 mm ± 10%

branding plnofarebná potlač (štyri farby), logo objednávateľa

Položka č. 12: Škrabka na okno s rukavicou

Funkcia

Škrabka  na okno s rukavicou - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a 
prezentáciu objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.
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Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie plastová škrabka na zamrznuté okná s ochrannou hrejivou 
rukavicou s umelým kožúškom chrániacou pred chladom

materiálové vyhotovenie plast + textil

farebné vyhotovenie
textilná časť - modrá farba, umelá kožušina - biela farba, škrabka - 
bezfarebná, resp. transparentná farba podľa fotografie/vyobrazenia
v prílohe opisného formulára zmluvy (bod 2.4. kúpnej zmluvy)

rozmer 23 cm ±  3 cm x 17,5 cm ± 2 cm

branding plnofarebná potlač, logo objednávateľa (štyri farby) a potlač podľa 
dodanej grafiky z jednej strany výrobku

Položka č. 13: Švihadlo

Funkcia

Švihadlo - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a prezentáciu 
objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 1 000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie švihadlo s drevenými rúčkami

materiálové vyhotovenie šnúra švihadla: textil, rúčka švihadla: drevo

farebné vyhotovenie šnúrka  švihadla: zelená,  rúčky švihadla: béžová

rozmer ø 7 mm ±  2 mm × dĺžka 2 600 mm ± 20%

branding potlač, 1 farba (čierna), logo objednávateľa

Položka č. 14: Šiltovka

Funkcia

Šiltovka - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou  slúžiaci na propagáciu a prezentáciu 
objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 1 000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie pokrývka hlavy tzv. šiltovka

farebné vyhotovenie tmavo zelená / khaki / kamufláž podľa fotografie/vyobrazenia v 
prílohe opisného formulára zmluvy (bod 2.4. kúpnej zmluvy)

materiálové vyhotovenie 100 % bavlna

veľkosť univerzálna

branding potlač, 1 farba (biela), logo  objednávateľa

Položka č. 15: Termohrnček s karabinkou

Funkcia

Termohrnček s karabínkou - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou (alebo gravírom) slúžiaci na 
propagáciu a prezentáciu objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.
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Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 400

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie široký celonerezový hrnček k uchovávaniu teploty studených a 
teplých nápojov s uchom, ktoré tvorí farebná karabína

objem hrnčeka 200 ml ±  10%

materiálové vyhotovenie vonkajší aj vnútorný plášť z nerezovej ocele

farebné vyhotovenie strieborná so  zelenou karabínkou

branding potlač, 4 farby  alebo gravírovanie, logo objednávateľa

Položka č. 16: Viacúčelová šatka

Funkcia

Viacúčelová šatka - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a prezentáciu 
objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 600

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie šatka na viacúčelové použitie

materiálové vyhotovenie textil

farebné vyhotovenie zelená

rozmer 250 mm ± 10 % x 500 mm ± 10 %

branding potlač, 1 farba (jedna z dvoch možných podľa upresnenia: čierna 
alebo biela), logo objednávateľa

Položka č. 17: Pánske tričko

Funkcia

Pánske tričko - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a prezentáciu 
objednávateľa v množstve a veľkostnom sortimente uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo pánskych tričiek vo veľkosti "M" ks 150

Množstvo pánskych tričiek vo veľkosti "L" ks 150

Množstvo pánskych tričiek vo veľkosti "XL" ks 150

Plošná hmotnosť ( gramáž) tkaniny trička g/m2 180

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie pánske tričko s krátkymi rukávmi a s guľatým výstrihom

farebné vyhotovenie biela

materiálové vyhotovenie 100 % bavlna

branding plnofarebná potlač (dve farby) na prednej strane trička podľa 
grafiky dodanej  objednávateľom

Položka č. 18: Dámske tričko

Funkcia

Dámske tričko - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a prezentáciu 
objednávateľa v množstve a veľkostnom sortimente uvedenom nižšie.
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Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo dámskych  tričiek vo veľkosti "S" ks 150

Množstvo dámskych tričiek vo veľkosti "M" ks 150

Množstvo dámskych tričiek vo veľkosti "L" ks 150

Plošná hmotnosť ( gramáž) tkaniny trička g/m2 180

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie dámske tričko s krátkymi rukávmi a s guľatým výstrihom

farebné vyhotovenie biela

materiálové vyhotovenie 100 % bavlna

branding plnofarebná potlač (dve farby) na prednej strane trička podľa 
grafiky dodanej objednávateľom

Položka č. 19: Detské tričko

Funkcia

Detské tričko -  novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a prezentáciu 
objednávateľa v množstve a veľkostnom sortimente uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo detských tričiek vo veľkosti "146" ks 200

Množstvo detských tričiek vo veľkosti "158" ks 250

Plošná hmotnosť ( gramáž) tkaniny trička g/m2 180

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie detské tričko s krátkymi rukávmi a s guľatým výstrihom

farebné vyhotovenie biela

materiálové vyhotovenie 100 % bavlna

branding plnofarebná potlač (dve farby) na prednej strane trička podľa 
grafiky dodanej objednávateľom

Položka č. 20: Odznak

Funkcia

Odznak - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a prezentáciu 
objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 5 400

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie pripínací odznak so špendlíkom (pripínacou sponkou)

materiálové vyhotovenie kov

farebné vyhotovenie zelená

priemer odznaku min. 5,5 cm

branding potlač 1 farba  (jedna z dvoch možných podľa upresnenia: čierna 
alebo biela) logo objednávateľa  a potlač podľa dodanej grafiky

Položka č. 21: Šnúrka na krk

Funkcia
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Šnúrka na krk - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a prezentáciu 
objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 3 500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie šnúrka na krk s kovovou karabínkou

rozmer šírka:2 cm ± 5%; dĺžka:  min 49 cm

farebné vyhotovenie zelená

materiálové vyhotovenie kov + polyestrer

branding potlač 1 farba (jedna z dvoch možných podľa upresnenia: čierna 
alebo biela), logo objednávateľa  a potlač podľa dodanej grafiky

Položka č. 22: Bezdrôtové slúchadlá

Funkcia

Bezdrôtové slúchadlá - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou slúžiaci na propagáciu a 
prezentáciu objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie bezdrôtové plastové slúchadlá s automatickým párovaním, 
puzdrom a vstavanou dobíjacou batériou

typ prenosu/pripojenia bezdrôtové - Bluetooth

farebné vyhotovenie biela

materiálové vyhotovenie plast

príslušenstvo USB nabíjací kábel

branding potlač 4 farby, logo objednávateľa

Položka č. 23: Bezdrôtový reproduktor bambusový

Funkcia

Bezdrôtový reproduktor bambusový - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou (alebo gravírom)  
slúžiaci na propagáciu a prezentáciu objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie kompaktný a prenosný bezdrôtový reproduktor  vyrobený z 
prírodného bambusu a tkaniny

typ prenosu/pripojenia bezdrôtové - Bluetooth

materiálové vyhotovenie: bambus, plast, kov

farebné vyhotovenie hnedá

príslušenstvo USB nabíjací kábel

rozmer Ø 6,8 cm x 8 cm ± 10 %

branding potlač 4 farby alebo gravírovanie, logo objednávateľa
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Položka č. 24: Sada na víno

Funkcia

Sada na víno - novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou ( alebo gravírom) slúžiaci na propagáciu a
prezentáciu objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo sada 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie min. 7 - dielna sada  na víno v drevenej darčekovej krabičke 
obsahujúca pomôcky pre somelierov

materiálové vyhotovenie drevo + kov

branding potlač 1 farba (jedna z dvoch možných podľa upresnenia: čierna 
alebo biela) alebo gravírovanie, logo objednávateľa

Položka č. 25: Sada na čistenie topánok

Funkcia

Novovyrobený, doteraz nepoužívaný propagačný výrobok s potlačou (alebo gravírom) slúžiaci na propagáciu a prezentáciu 
objednávateľa v množstve uvedenom nižšie.

Fotografia/ vyobrazenie požadovaného tovaru je prílohou tejto kúpnej zmluvy.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo sada 60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vyhotovenie min. 5-dielna kvalitná nostalgická sada na čistenie topánok v 
púzdre

materiálové vyhotovenie púzdra drevo

farebné vyhotovenie hnedá

branding potlač 1 farba (jedna z dvoch možných podľa upresnenia: čierna 
alebo biela) alebo gravírovanie,  logo objednávateľa

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

2.3.1.  Vrátane dopravy na miesto plnenia a vrátane brandingu (potlače logom objednávateľa, gravírom  a potlače podľa 
dodanej grafiky).

2.3.2. Položky tovaru pod poradovými číslami od č.1 do č. 11 ( položky tovaru č. 1, č.2, č. 3, č. 4, č.5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9., č. 
10, č. 11) a položky tovaru pod poradovými číslami od č. 13 do č. 21 (položky tovaru č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 18, č.19,
č. 20 a č. 21) sa požadujú dodať najneskôr do 23. augusta 2022. Ostatné položky tovaru, t. j. položky tovaru pod poradovým 
číslom č. 12, č. 22, č. 23 a č. 24 sa požadujú dodať v súlade s bodom 3.2. tejto kúpnej zmluvy.

2.3.3.  Pokiaľ sa požiadavky na tovar  uvedený v technickej špecifikácií - technické vlastnosti ( vrátane fotografií / vyobrazenia)
odvolávajú alebo poukazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, typ, dodávateľ môže nahradiť tovar 
špecifikovaný v bode 2.2. a 2.4. tejto kúpnej zmluvy tovarom ekvivalentným. Ekvivalentným tovarom sa pre účely tejto kúpnej 
zmluvy rozumie tovar vyhotovený v požadovanom farebnom vyhotovení s  porovnateľnými alebo vyššími kvalitatívnymi 
parametrami, úžitkovými vlastnosťami ako je tovar špecifikovaný v tejto kúpnej zmluve.

2.3.4. Požaduje sa, aby tkanina, z ktorej sú vyrobené všetky tričká  dodávané podľa tejto kúpnej zmluvy bola zdravotne 
nezávadná a neškodná, zodpovedajúca požiadavkám na zdravotnú nezávadnosť a neškodnosť  podľa príslušných 
technických noriem platných v Slovenskej republike a Európskej únii. Technickými normami podľa predchádzajúcej vety sa 
rozumejú predovšetkým také normy, ktoré stanovujú prípustné množstvo/obsah zdraviu škodlivých látok v textíliách, ktorými sú
predovšetkým ťažké kovy, formaldehyd, fenoly a iné zdraviu škodlivé látky.

2.3.5. Objednávateľ (kontaktná osoba objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy)  poskytne podklady pre 
potlač alebo gravírovanie  (logo objednávateľa a dodaná grafika) elektronicky (e-mailom) bezodkladne po uzavretí kúpnej 
zmluvy, najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy.
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2.3.6. Požaduje sa predložiť kontaktnej osobe objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy vlastný návrh na 
plnenie predmetu zmluvy do troch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy v tom prípade, ak 
dodávateľ nepredložil "vlastný návrh plnenia zákazky" pri predložení ponuky v rozsahu podľa požiadaviek uvedených v bode 
2.3.7. tejto kúpnej zmluvy alebo je  "vlastný návrh plnenia zákazky" neúplný.

2.3.7.  Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie podrobného opisu tovaru s uvedením obchodného  
názvu/ označenia/názvu, popisu tovaru, jeho technických parametrov, farebného vyhotovenia, funkčných charakteristík a 
fotografie požadovaného tovaru (bez potlače) alebo iné vyobrazenie, a to v takom rozsahu,  aby bolo možné jednoznačne 
posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na tovary podľa tejto kúpnej zmluvy.

2.3.8.  Požaduje sa, aby dodávateľ doručil objednávateľovi  (kontaktnej osobe objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto 
kúpnej zmluvy)  na pripomienky grafický náhľad požadovanej potlače propagačných predmetov  (každej položky tovaru podľa 
bodu 2.2. tejto kúpnej zmluvy)  a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa,  kedy objednávateľ poskytol dodávateľovi 
podklady pre potlač propagačných predmetov v súlade s bodom 2.3.5. tejto kúpnej zmluvy, a to v elektronickej podobe na 
e-mailovú adresu kontaktnej osoby objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy.

2.3.9. Objednávateľ sa zaväzuje predložiť dodávateľovi pripomienky ku grafickému náhľadu potlače propagačných predmetov 
bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia grafického náhľadu  propagačných predmetov podľa 
bodu 2.3.8. tejto kúpnej zmluvy. Dodávateľ je povinný posúdiť predložené pripomienky a tieto pripomienky do grafického 
náhľadu propagačných predmetov zapracovať a upravený grafický náhľad propagačných predmetov doručiť objednávateľovi 
spôsobom podľa bodu 2.3.8. tejto kúpnej zmluvy, a to najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa predloženia pripomienok.

2.3.10.  Požaduje sa predložiť kontaktnej osobe objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy podrobný 
položkový rozpočet najneskôr do troch dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy, ktorým sa rozumie rozpis 
celkovej ceny na jednotlivé položky predmetu kúpnej zmluvy ( jednotkové ceny bez DPH, sadzba DPH, jednotkové ceny s 
DPH, cena celkom bez DPH, cena celkom s DPH).

2.3.11.  Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského 
štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení tejto kúpnej zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej kontraktačnej ponuke je však 
povinný  uviesť príslušnú sadzbu (20%)  a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je
zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

2.3.12. Požaduje sa, aby faktúra nebola doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy,  ale na
inú adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi. Dodávateľ môže faktúru odovzdať kontaktnej osobe 
objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy.

2.3.13. Pokiaľ v bode 1.2. tejto kúpnej zmluvy nie sú uvedené fakturačné údaje dodávateľa ( čísla DIČ a IČ DPH, číslo 
účtu-IBAN), požaduje sa, aby dodávateľ fakturačné údaje doručil objednávateľovi písomne do 7 dní od nadobudnutia účinnosti
tejto kúpnej zmluvy.

2.3.14. Písomnosť s fakturačnými údajmi musí byť podpísaná dodávateľom, t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej 
osoby štatutárnym orgánom, oprávneným konať v mene dodávateľa alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa, pričom 
oprávnená osoba svoje oprávnenie konať za dodávateľa preukáže priloženou úradne osvedčenou plnou mocou.

2.3.15. Požaduje sa, aby písomnosť s fakturačnými údajmi a v aktuálnom prípade aj s priloženou úradne osvedčenou plnou 
mocou bola doručená na adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi.

2.3.16. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie (§ 345 ods.2 Obchodného zákonníka) tejto kúpnej zmluvy na 
strane dodávateľa budú považovať :

2.3.16.1. Nedodanie tovaru v množstvách a / alebo v súlade s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu zmluvy podľa 
bodu 2.2. tejto kúpnej zmluvy alebo/aj

2.3.16.2. Nesplnenie povinnosti dodávateľa dodať tovar v celkovom rozsahu podľa tejto kúpnej zmluvy  najneskôr v posledný 
deň lehoty plnenia zmluvy uvedenej v bode 3.2. a/ alebo  v bode 2.3.2.  tejto kúpnej zmluvy.

2.3.16.3. Pokiaľ bola táto kúpna zmluva uzavretá v rozpore s povinnosťou  dodávateľa uvedenou v bode 2.3.11. tejto kúpnej 
zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

1. Poznámkový blok s recyklovaného papiera s biologicky 
odbúrateľným guľôčkovým perom.pdf

1. Poznámkový blok s recyklovaného papiera s biologicky 
odbúrateľným guľôčkovým perom.pdf

2. Fľaška s karabínkou.pdf 2. Fľaška s karabínkou.pdf

3. Sťahovací batoh.pdf 3. Sťahovací batoh.pdf

4. Outdoorový príbor skladací.pdf 4. Outdoorový príbor skladací.pdf

5. Sada kried.pdf 5. Sada kried.pdf
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6. Sada pasteliek.pdf 6. Sada pasteliek.pdf

7. Lietajúci tanier.pdf 7. Lietajúci tanier.pdf

8. Plážový tenis.pdf 8. Plážový tenis.pdf

9. EKO gulôčkové pero.pdf 9. EKO gulôčkové pero.pdf

10. Píšťalka so šnúrkou.pdf 10. Píšťalka so šnúrkou.pdf

11. Príbor z bambusu v ekologickom bavlnenom vrecku.pdf 11. Príbor z bambusu v ekologickom bavlnenom vrecku.pdf

12. Škrabka na okno s rukavicou.pdf 12. Škrabka na okno s rukavicou.pdf

13. Švihadlo.pdf 13. Švihadlo.pdf

14. Šiltovka.pdf 14. Šiltovka.pdf

15. Termohrnček s karabinkou.pdf 15. Termohrnček s karabinkou.pdf

16. Viacúčelová šatka.pdf 16. Viacúčelová šatka.pdf

17. Pánske tričko.pdf 17. Pánske tričko.pdf

18. Dámske tričko.pdf 18. Dámske tričko.pdf

19. Detské tričko.pdf 19. Detské tričko.pdf

20. Odznak.pdf 20. Odznak.pdf

21. Šnúrka na krk.pdf 21. Šnúrka na krk.pdf

22. Bezdrôtové slúchadlá.pdf 22. Bezdrôtové slúchadlá.pdf

24. Sada na víno.pdf 24. Sada na víno.pdf

25. Sada na čistenie topánok.pdf 25. Sada na čistenie topánok.pdf

23. Bezdrôtový reproduktor bambusový.pdf 23. Bezdrôtový reproduktor bambusový.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ulica: Kutuzovova 8 (Kancelária ministra obrany SR)

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.08.2022 08:00:00 - 09.09.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor 25 položiek tovarov v množstv. podľa zmluvy
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 26 208,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 31 450,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

Strana 12 z 13 



5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228208

V Bratislave, dňa 05.08.2022 10:02:04

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Hauerland spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228208


Zákazka


Identifikátor Z20228208


Názov zákazky Propagačné predmety


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327306


Dodávateľ


Obchodný názov Hauerland spol. s r.o.


IČO 35777885


Sídlo Matúšova 56, Bratislava, 81104, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 5.8.2022 6:01:45


Hash obsahu návrhu plnenia 4K2jWsiaX8ph4I0kIiKxh5i47AId/V6u9a7E4Y6DrmQ=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
rozpis poloziek.pdf










Vytvoril: Kučerka Zákazka: V220178



Ponuka 221431 Dátum vyhotovenia: 29.07.2022



Hauerland spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky



Matúšova 56



811 04 Bratislava



Slovenská republika



IČO: 35777885



DIČ: 2020276555



IČ DPH: SK2020276555



Kutuzovova 8



832 47 Bratislava



Slovenská republika



IČO: 30845572



DIČ: 2020947698



IČ DPH: SK2020947698



č.
Kód



produktu
Názov Množstvo



Jedn. cena bez



DPH
Spolu bez DPH



1 H0800446



70-ti stránkový blok 70 stránkový čistý blok z



recyklovaného papíru s kuličkovým perem



vyrobeným z biologicky odbouratelného plastu.



30.8. 2022 dostupné



3500 ks 0,0000 0,00



2 000295
Potlač plnofarebná potlač,  logo objednávateľa (štyri



farby)
3500 ks 0,0000 0,00



3 H1103184
Fľaša s karabínou - 800 ml Kovová fľaša s



karabínou a objemom 800ml. Materiál hliník. Spôsob



potlače gravírovanie.



150 ks 0,0000 0,00



4 H1103183
Fľaša s karabínou - 800 ml Kovová fľaša s



karabínou a objemom 800ml. Materiál hliník. Spôsob



potlače gravírovanie.



150 ks 0,0000 0,00



5 000295
Potlač plnofarebná potlač, logo objednávateľa (štyri



farby) a potlač podľa dodanej grafiky
300 ks 0,0000 0,00



6 H1104873



Batoh na telocvik z polyesteru Vrecúško do



telocvične z polyesteru je vhodné pre rôzne



príležitosti ako i pre školské pomôcky alebo



oblečenie. Zaťahovacia šnúrka môže byť použitá ako



popruh cez rameno. Spôsob potlače sieťotlač.



1000 ks 0,0000 0,00



7 000295
Potlač plnofarebná potlač,  logo objednávateľa (štyri



farby) a potlač podľa dodanej grafiky
1000 ks 0,0000 0,00



8 H0806602
Kempingová sada příborů Kempinkový příborový



set. Lžíce, vidlička a nůž z nerezavějící oceli s



hliníkovým držadlem, v papírové krabičce



160 ks 0,0000 0,00



9 000295
Potlač plnofarebná potlač,  logo objednávateľa (štyri



farby)
160 ks 0,0000 0,00



10 H0805076 4 křídy 4 barevné křídy, průměr 25 mm. 600 ks 0,0000 0,00



11 000295
Potlač plnofarebná potlač z jednej strany krabičky



(štyri farby), logo objednávateľa
600 ks 0,0000 0,00



12 H1801512
CRAYON 12 sada pastelek, přírodní Sada 12



pastelek ze dřeva v tubě z kartonu.
3000 ks 0,0000 0,00



13 000295
Potlač plnofarebná potlač (štyri farby), logo



objednávateľa
3000 ks 0,0000 0,00



14 H0800556 Frisbee Frisbee. 23 cm. 1000 ks 0,0000 0,00



15 000295
Potlač plnofarebná potlač, logo objednávateľa (štyri



farby)  a potlač podľa dodanej grafiky z jednej strany



výrobku



1000 ks 0,0000 0,00



16 H0803806 Plážový tenisový set Malý plážový tenisový set s 2 500 ks 0,0000 0,00
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MDF raketami a 1 měkkým míčkem.



17 000295
Potlač plnofarebná potlač, logo objednávateľa (štyri



farby)  a potlač podľa dodanej grafiky na dvoch



pálkach z  obidvoch strán  každej pálky



2000 ks 0,0000 0,00



18 H1103541
Papierové pero Pero z recyklovaného papiera s



farebnými plastovými doplnkami a modrou náplňou.
10000 ks 0,0000 0,00



19 000295
Potlač potlač (jedna farba - čierna), logo



objednávateľa
10000 ks 0,0000 0,00



20 H1307609
píšťalka Plastová píšťalka so šnúrkou v rovnakej



farbe.
1400 ks 0,0000 0,00



21 000295
Potlač potlač, jedna farba (čierna), logo



objednávateľa
1400 ks 0,0000 0,00



22 H1105345



Sada bambusových príborov Ekologická sada



bambusových príborov pozostávajúca z vidličky,



noža a lyžice v bavlnenom vrecku. Ideálna pri



cestovaní, a iné outdoorové aktivity.



450 ks 0,0000 0,00



23 000295
Potlač plnofarebná potlač (štyri farby), logo



objednávateľa
450 ks 0,0000 0,00



24 H0801752
Škrabka na okna s rukavicí Plastová škrabka na



zamrzlá okna s ochrannou hřejivou rukavicí s



umělým kožíškem.



500 ks 0,0000 0,00



25 000295



Potlač



plnofarebná potlač, logo objednávateľa (štyri



farby) a potlač podľa dodanej grafiky z jednej strany



výrobku
500 ks 0,0000 0,00



26 H1317915 švihadlo Švihadlo s drevenými rúčkami. 1000 ks 0,0000 0,00



27 000295



Potlač



potlač, 1 farba (čierna), logo objednávateľa
1000 ks 0,0000 0,00



28 SK023520



Šiltovka MO Čiapka unisex



nastaviteľná



·Plátnová väzba, 100 % bavlna



·strih v štýle "military"



·prešívaný, zľahka prehnutý šilt



·potiaca páska



·veľkosť nastaviteľná suchým zipsom



·Etiketa: saténová



·Typ aplikácie: výšivka, transferová potlač



·Ks vo vrecku: 20 ks



·Minimálny odber: 1 ks



1000 ks 0,0000 0,00



29 000295 Potlač potlač, 1 farba (biela), logo  objednávateľa 1000 ks 0,0000 0,00



30 H1307505
kovový hrnček Hrnček z nerezovej ocele s farebnou



karabínou, 200 ml. V darčekovej krabičke.
400 ks 0,0000 0,00



31 000295
Potlač potlač, 4 farby  alebo gravírovanie, logo



objednávateľa
400 ks 0,0000 0,00



32



Viacúčelová šatka MO farebné vyhotovenie



zelená



rozmer



250 mm ± 10 % x 500 mm ± 10 %



branding



potlač, 1 farba (jedna z dvoch možných podľa



upresnenia: čierna  alebo biela), logo objednávateľa



600 ks 0,0000 0,00



33 Tričko pánske MOWHITE / M 150 ks 0,0000 0,00
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Plošná hmotnost v g/m²



195 g/m² (White: 185 g/m²)



Složení



100% bavlna (Heather Grey: 97% bavlna / 3%



polyester)



Plastový sáček



Ne



trička (druh)



Kulatý výstřih



výstřih



Kulatý výstřih



Zpevňující páska za krkem



barevnost



Jednobarevné



Mottled



rukávy



Krátký rukáv



Set-In



zpracování



Dutá pletenina



informace o údržbě



Lze prát ve 40°



Vhodné do sušičky



Žehlení dovoleno



pas



Regular Fit



Velikost



S, M, L, XL, XXL, 3XL



Oeko-Tex (Details)



STANDARD 100 by OEKO-TEX®:



34



Tričko pánske MOWHITE / L



Plošná hmotnost v g/m²



195 g/m² (White: 185 g/m²)



Složení



100% bavlna (Heather Grey: 97% bavlna / 3%



polyester)



Plastový sáček



Ne



trička (druh)



Kulatý výstřih



výstřih



Kulatý výstřih



Zpevňující páska za krkem



barevnost



Jednobarevné



Mottled



rukávy



Krátký rukáv



Set-In



zpracování



Dutá pletenina



informace o údržbě



Lze prát ve 40°



Vhodné do sušičky



Žehlení dovoleno



pas



Regular Fit



Velikost



S, M, L, XL, XXL, 3XL



Oeko-Tex (Details)



STANDARD 100 by OEKO-TEX®:



150 ks 0,0000 0,00
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Tričko pánske MOWHITE / XL



Plošná hmotnost v g/m²



195 g/m² (White: 185 g/m²)



Složení



100% bavlna (Heather Grey: 97% bavlna / 3%



polyester)



Plastový sáček



Ne



trička (druh)



Kulatý výstřih



výstřih



Kulatý výstřih



Zpevňující páska za krkem



barevnost



Jednobarevné



Mottled



rukávy



Krátký rukáv



Set-In



zpracování



Dutá pletenina



informace o údržbě



Lze prát ve 40°



Vhodné do sušičky



Žehlení dovoleno



pas



Regular Fit



Velikost



S, M, L, XL, XXL, 3XL



Oeko-Tex (Details)



STANDARD 100 by OEKO-TEX®:



150 ks 0,0000 0,00



36 000295
Potlač plnofarebná potlač (dve farby) na prednej



strane trička podľa grafiky dodanej  objednávateľom
450 ks 0,0000 0,00



37 HC25.1502



Dámské tričkoWhite/S



žebrovaný výstřih s elastanem, vyztužená krční



lemovka, 190g/m², 100% částečně česaná



prstencová bavlna, ash: 98% bavlna, 2% viskóza, grey



melange: 85% bavlna, 15% viskóza



150 ks 0,0000 0,00



38 HC25.1502



Dámské tričkoWhite/M



žebrovaný výstřih s elastanem, vyztužená krční



lemovka, 190g/m², 100% částečně česaná



prstencová bavlna, ash: 98% bavlna, 2% viskóza, grey



melange: 85% bavlna, 15% viskóza



150 ks 0,0000 0,00



39 HC25.1502



Dámské tričkoWhite/L



žebrovaný výstřih s elastanem, vyztužená krční



lemovka, 190g/m², 100% částečně česaná



prstencová bavlna, ash: 98% bavlna, 2% viskóza, grey



melange: 85% bavlna, 15% viskóza



150 ks 0,0000 0,00



40 000295
Potlač plnofarebná potlač (dve farby) na prednej



strane trička podľa grafiky dodanej objednávateľom
450 ks 0,0000 0,00



41 HC25.1770



Dětské tričko Biele - 146



Boční švy (2 - 6 let) nebo kulatá pletenina (od 8 let),



žebrovaný výstřih s elastanem, krční lemovka,



190g/m², 100% částečně česaná prstencová bavlna



200 ks 0,0000 0,00



42 HC25.1770
Dětské tričko Biele - 158



Boční švy (2 - 6 let) nebo kulatá pletenina (od 8 let),



žebrovaný výstřih s elastanem, krční lemovka,



250 ks 0,0000 0,00
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190g/m², 100% částečně česaná prstencová bavlna



43 000295
Potlač plnofarebná potlač (dve farby) na prednej



strane trička podľa grafiky dodanej objednávateľom
450 ks 0,0000 0,00



44



Odznaky MO materiálové vyhotovenie



kov



farebné vyhotovenie



zelená



priemer odznaku



min. 5,5 cm



branding



potlač 1 farba  (jedna z dvoch možných podľa



upresnenia: čierna  alebo biela) logo objednávateľa 



a potlač podľa dodanej grafiky



5400 ks 0,0000 0,00



45
Šnurka na krk MO Šnúrky cmyk 3500ks 



obojstranná potlač - podlľa fotky
3500 ks 0,0000 0,00



46 H0807970



Sluchátka s nabíjecí základnou Sada 2 sluchátek



''True Wireless Stereo (TWS) 5.0'' s vestavěnou baterií



30 mAh. Hrací doba cca. 3 hodiny. Včetně nabíjecího



micro USB kabelu a 185 mAh nabíjecí základny.



100 ks 0,0000 0,00



47 000295



Potlač



potlač 4 farby, logo objednávateľa
100 ks 0,0000 0,00



48 H0808526



Bezdrátový bambus reproduktor Bezdrátový



reproduktor 5.0 z ABS plastu s PU páskem v



bambusovém obalu. Jedna dobíjecí Li-Ion baterie s



kapacitou 300 mAh. Výstup: 3 W, 4 Ohm. Doba



přehrávání cca 2 h.



60 ks 0,0000 0,00



49 000295
Potlač potlač 4 farby alebo gravírovanie, logo



objednávateľa
60 ks 0,0000 0,00



50 H1504121



Wine set NOBLE WINE <b>Wine set NOBLE



WINE</b>, sommelier set in bamboo box: with lever



corkscrew, replacement carbon steel helix, stainless



steel wine ring, metal bottle stopper, metal nozzle,



and foil cutter



20 ks 0,0000 0,00



51 000295
Potlač potlač 1 farba (jedna z dvoch možných podľa



upresnenia: čierna  alebo biela) alebo gravírovanie,



logo objednávateľa



20 ks 0,0000 0,00



52 H1101291



Sada na čistenie topánok 5-dielna kvalitná



nostalgická sada na čistenie topánok so všetkými



doplnkami, ktoré potrebujete k čisteniu topánok,



ako napríklad: pasta, kefa, handrička.



60 ks 0,0000 0,00



53 000295
Potlač potlač 1 farba (jedna z dvoch možných podľa



upresnenia: čierna  alebo biela) alebo gravírovanie, 



logo objednávateľa



60 ks 0,0000 0,00



Celková suma s DPH (EUR): 0,00



DPH: 0,00



Celková suma bez DPH (EUR): 0,00
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