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                                                         Rámcová dohoda 
                                           o zákazke na dodávku tovaru č. ............. 
 
uzavretá podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zmien 
a doplnkov 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                          
 

Čl. I. 
                                                Zmluvné strany – Identifikačné údaje 
 
Kupujúci: 
 
Názov:  Obec Kvakovce 
Sídlo:  Domašská č. 97/1, Kvakovce, 094 02  Slovenská Kajňa 
Zastúpený: Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce 
IČO: 00332518 
DIČ: 2020630161 
IČ DPH: nie sme platcom DPH 
Bankové spojenie: doplní sa pri podpise zmluvy 
IBAN: doplní sa pri podpise zmluvy 
Tel. 057/44 94 154 
M: 0918 513 324 
E – mail: kvakovcedomasa@gmail.com 
www.kvakovce.eu  
 
(ďalej len „odberateľ“) 
 
Predávajúci: 
 
Obchodné meno:  
Adresa:  
Zastúpený:  
Právna forma:  
Zapísaný v .....................:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO: 
DIČ:  
IČ DPH:  
Tel.:  
e-mail:  

 
(ďalej len „predávajúci“) 
                                                                            

Preambula 
 
Táto rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 
obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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 Čl. II. 
                                                                  Predmet dohody 
 
1. Predmetom rámcovej dohody je dodanie tovaru s jeho vyložením v mieste plnenia zákazky. 

Tovarom sú suveníry s potlačou, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Suvenírov tejto dohody a je jej 

neoddeliteľnou súčasťou. Pohľadnice a magnetky budú s motívom Domaše, návrh odsúhlasí kupujúci.  

 
 
2. Podkladom pre uzavretie dohody je cenová ponuka predávajúceho zo dňa ................ 
 
3. Tovar uvedený v Prílohe č. 1 tejto dohode bude predávajúci dodávať kupujúcemu na základe 
vystavených objednávok kupujúcim, ktoré budú obsahovať názov a špecifikáciu tovaru, jeho 
množstvo a miesto dodania tovaru. Tovarpodľa jednotlivých objednávok  bude dodaný do 30 dní odo 
dňa doručenia objednávky predávajúcemu .  
 
                                                                         Čl. III. 
                                                            Dodacie podmienky 
 
1. Kupujúci bude objednávať predmet zákazky podľa svojich požiadaviek v minimálnej výške 
objednávky 4 500,00 € bez DPH počas platnosti rámcovej dohody a predávajúci bude každú 
objednávku samostatne realizovať a fakturovať pre kupujúceho. 
 
2. Objednávky bude kupujúci realizovať písomne a posielať predávajúcemu faxom na č. ............. alebo 
elektronickou poštou na e mail:  ............... Kupujúci potvrdí prijatie objednávky elektronicky na 
kvakovcedomasa@gmail.com 
 
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať a vyložiť tovar v pracovných dňoch v čase od 7,30 hod. do 14.00 
hod. v lehote do 30 dní odo dňa doručenia objednávky (doručenej podľa bodu 2. tohto článku) v 
mieste dodania tovaru podľa bodu 4. Tohto článku. 
 
4. Miestom dodania tovaru je Obecný úrad, Domašská č. 97/1, Kvakovce. 
 
5. Kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho objednaný tovar na základe dodacieho listu. 
Dodací list podpísaný zodpovednými zamestnancami kupujúceho je podkladom na vyhotovenie 
faktúry predávajúcim. 
 
6. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet dohody má a počas záručnej doby bude mať vlastnosti 
stanovené technickými parametrami. 
 
7. V prípade, ak predávajúci nedodá objednaný tovar v požadovanej kvantite, v kvalite alebo v 
zmluvne stanovenej lehote, sa takéto konanie predávajúceho považuje za omeškanie z titulu chyby 
tovaru a kupujúci si v takom prípade uplatní nároky z chyb tovaru podľa § 436 ods. 4 Obchodného 
zákonníka. 
 
                                                                           Čl. IV. 
                                                                    Zmluvná cena 
 
1. Cena predmetu zákazky je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro 
v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s 
plnením záväzku predávajúceho podľa tejto rámcovej dohody. 
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2. Zmluvnou jednotkovou cenou sa rozumie cena za mernú jednotku jednotlivých položiek predmetu 
plnenia vrátane dopravy, vyloženia a vrátane DPH uvedené v Prílohe č. 1 Cenník suvenírov.  
 
3. Zmluvná jednotková cena je dohodnutá ako maximálna, s určením možnosti jej prípadnej úpravy. 
Nižšiu cenu ako je dohodnutá môže predávajúci ponúknuť bez písomnej dohody s kupujúcim. Dôvod 
zvýšenia ceny musí predávajúci jednoznačne preukázať. Cenu možno v čase platnosti zmluvy zvýšiť 
písomnou dohodou strán len v prípade: 
3.1. zmeny výšky DPH. 
 
4. Celková zmluvná cena za dodávku tovaru sa vypočíta ako súčet súčinov jednotkových cien bez  
DPH a dodaného počtu merných jednotiek ku ktorému sa pripočíta DPH. 
 
5. Maximálny rámec predmetu dohody je …. € bez DPH.  
 
                                                                           Čl. V. 
                                                    Platobné podmienky a fakturácia 
 
1. Predávajúcemu vzniká právo na zaplatenie celkovej zmluvnej ceny za dodávku tovaru až po splnení 
dodávky tovaru kupujúcemu podľa objednávky. 
 
2. Predávajúci predloží kupujúcemu faktúru s dodacími listami, ktorá bude obsahovať všetky 
náležitosti daňového dokladu so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Ak faktúra 
nebude obsahovať všetky náležitosti určené všeobecným právnym predpisom a touto rámcovou 
dohodou, vráti ju kupujúci predávajúcemu na prepracovanie a lehota splatnosti sa v prepracovanej 
faktúre upraví. 
 
3. Faktúra bude uhrádzaná výhradne prevodným príkazom. 
 
4. Kupujúci neposkytuje preddavok na plnenie predmetu zmluvy. 
 
                                                   
                                                                          Čl. VI. 
                                          Termín plnenia a doba platnosti rámcovej dohody 
 
1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu maximálne 24 mesiacov od účinnosti rámcovej dohody 
alebo do vyčerpania predpokladaných maximálnych množstiev uvedených v prílohe č. 1 Cenník 
suvenírov. 
 
2. Plnenie zmluvy sa bude realizovať formou čiastkových plnení podľa potrieb kupujúceho, na základe 
písomnej objednávky. 
 
3. Pri akomkoľvek porušení povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy, môže oprávnená strana okamžite 
písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v 
súlade s platnou právnou úpravou.. 
 
4. Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodu. Pre tento účel dojednali 
zmluvné strany jednomesačnú výpovednú lehotu, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení 
písomnej výpovede. 
                                                                          

Čl. VII. 
  Zmluvné pokuty 

 
1. Pri omeškaní predávajúceho s termínom dodávky tovaru, uvedenom v článku III, bod 3 tejto 
dohody, ako aj pri uplatnení nárokov kupujúceho vyplývajúcich z článku III bod 7, má kupujúci právo 
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požadovať od predávajúce zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny nedodaného 
tovaru za každý začatý deň omeškania. 
 
2. Pri omeškaní kupujúceho s úhradou faktúry, v zmysle článku V, bod 2, tejto dohody má predávajúci 
právo požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za 
každý začatý deň omeškania. 
 

Čl. VIII. 
Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho 

 
1. Kupujúci sa zaväzuje: 
- uhradiť predávajúcemu za odobratý tovar celkovú zmluvnú cenu vo výške a v lehote ako je uvedené 
v tejto dohode, 
- bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu zistené chyby na dodávke tovaru 
 
2. Kupujúci má právo: 
- na výmenu chybného tovaru v rovnakej lehote od písomného oznámenia kupujúcim o zistenej chybe 
ako je stanovená lehota na dodávku objednaného tovaru, 
- na dodanie chýbajúceho tovaru 
- uhradiť zmluvnú cenu iba za skutočne dodané množstvo tovaru, 
- neprevziať vyššie množstvo tovaru ako uviedol v objednávke, 
- požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII ods. 1 tejto rámcovej dohody, 
- na ďalšie spracovanie osobných údajov predávajúceho pre potreby plnenia tejto zmluvy v zmysle 
zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
 
3. Predávajúci za zaväzuje: 
- dodať kupujúcemu tovar podľa objednávky v kvalite, množstve, za cenu a v lehote ako je stanovené 
v tejto dohode, 
- poskytnúť kupujúcemu daňový doklad po dodaní tovaru na jeho úhradu, 
- vymeniť chybný tovar v rovnakej lehote od písomného oznámenia kupujúcim o zistenej chybe ako je 
stanovená lehota na dodávku objednaného tovaru. 
 
4. Predávajúci má právo: 
- na úhradu skutočne dodaného tovaru podľa daňového dokladu v lehote ako je uvedené v tejto 
dohode, 
- požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII ods. 2 tejto rámcovej dohody, 
- na ďalšie spracovanie osobných údajov kupujúceho pre potreby plnenia tejto zmluvy v zmysle 
zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
 
 
      Čl. IX. 
     Právo kontroly 
 
1. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/ na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom 
/prácami/ službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  
 
                                                                             Čl. X. 
                                                               Záverečné ustanovenia 
 
1. Predávajúci bol v zadávaní zákazky na dodávku tovaru „Suveníry “ vyhodnotený ako úspešný 
uchádzač za účelom uzatvorenia tejto rámcovej dohody. 
 
2. Kupujúci zverejní túto rámcovú dohodu, objednávky a faktúry súvisiace s touto dohodou na 
webovej stránka Obecný úrad, Domašská č. 97/1, Kvakovce. 
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3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony. Túto skutočnosť oznámi kupujúci e-mailom predávajúcemu na adresu 
uvedenú v tejto zmluve v článku I. Jej zmeny a doplnky je možné robiť len písomne vo forme 
dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami stávajú jej neoddeliteľnou 
súčasťou. 
 
4. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto dohoda neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike. 
 
5. Zmluvný vzťah zaniká uplynutím doby, vyčerpaním finančného limitu alebo výpoveďou, ktorú 
možno uplatniť kedykoľvek v priebehu platnosti dohody. Rámcovú dohodu môže vypovedať 
ktorákoľvek zo zmluvných strán písomnou formou riadne doručenou druhej strane. Výpovedná lehota 
je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane. Odstúpiť od dohody môže ktorákoľvek zmluvná strana z dôvodu 
podstatného porušenia zmluvy alebo z dôvodu nemožnosti plnenia zmluvy. 
 
6. Rámcová dohoda je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu, 
každá zo zmluvných strán dostane dve vyhotovenia. 
 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že právne úkony nie sú robené nátlakovo, že sa oboznámili s obsahom 
dohody, s jej obsahom súhlasia a pokladajú ho za dôverný. 
 
 
Kupujúci     Predávajúci  

 
 
 
V Kvakovciach, dňa ...........................   V........................, dňa ..................................... 
 
 

...............................................    ........................................................  
   Mgr. Radovan KAPRAĽ                   
         starosta obce                     
 

  
 

 

Príloha č. 1:  Cenník Suvenírov  

 

 

 

 



Obec Kvakovce 
Suveníry 

Zákazka zadávaná podľa §117 - tovary 
Rámcová dohoda 

Strana 6 z 14 

Príloha č. 1:  Cenník suvenírov  

 

P.Č. Názov tovaru POČET /ks/ 

JEDNOTKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH 

CELKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH za 
požadovaný 

počet 
1. Šnúrka v tme svietiaca 3000    

2 Lodný vak 100    

3 Športový sťahovací batoh  100    

4 Nákupná alebo plážová taška 1 300    

5 Nákupná alebo plážová taška 2 300    

6 Nákupná bavlnená taška  300    

7 EKO nákupná taška  300    

8 8-panelový skladací dáždnik  200    

9 Transparentné pončo do dažďa  300    

10 Skladací pršiplášť  300    

11 Vintage keramický hrnček min. 290 ml 800    

12 Vintage keramický hrnček min. 240 ml 800    

13. Vintage keramický hrnček min. 320 ml 800    

14. Tenká ploskačka  300    

15. Plyšový medvedík  300    

16. Hracia sada kariet s kockami  1000    

17. Jojo s blikajúcim červeným svetlom  800    

18. Bublifuk  2000    

19. Detská sada do piesku  200    

20. Kovový prívesok v tvare srdca  1200    

21. Antistres v tvare srdca  500    

22. Plechovka s mentolkami  2000    

23. Sladké cukríky v tvare srdca  2000    

24. Mentolky v srdiečkovej PP krabičke  2000    

25. Plážová bavlnená osuška  400    

26. Klobúk z prírodného materiálu so stuhou  400    

27. 6-panelová bavlnená šiltovka  800    

28. Plastová miska pre psov  200    

29. Kovový odznak  5000    

30. Biele tričko s potlačou  400    

31. Zapaľovač 1000    

32. Vodeodolný obal na smartphony  4000    

33. Kompozitná magnetka 10000    

34. Pohľadnice 5000    

35. Námornícke tričko dámske  300    

36. Námornícke tričko pánske 300    

37. Čiapka – Marine Captain Yacht 200    
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38. Čiapka - NÁMORNÝ KAPITÁN  200    

39. Čiapka – kapitán námorníctva 200    

  Spolu bez DPH   xxxxx  
  DPH  

  Celkom s DPH  
 

P.Č. Názov tovaru 

 Obchodné meno 
ponúkaného tovaru a 

výrobca 

Typové 
označenie 

ponúkaného 
tovaru  

1. Šnúrka v tme svietiaca     

2 Lodný vak     

3 Športový sťahovací batoh      

4 Nákupná alebo plážová taška 1     

5 Nákupná alebo plážová taška 2     

6 Nákupná bavlnená taška      
7 EKO nákupná taška      
8 8-panelový skladací dáždnik      
9 Transparentné pončo do dažďa      
10 Skladací pršiplášť      
11 Vintage keramický hrnček min. 290 ml     
12 Vintage keramický hrnček min. 240 ml     
13. Vintage keramický hrnček min. 320 ml     
14. Tenká ploskačka      
15. Plyšový medvedík      
16. Hracia sada kariet s kockami      
17. Jojo s blikajúcim červeným svetlom      
18. Bublifuk      
19. Detská sada do piesku      
20. Kovový prívesok v tvare srdca      
21. Antistres v tvare srdca      
22. Plechovka s mentolkami      
23. Sladké cukríky v tvare srdca      
24. Mentolky v srdiečkovej PP krabičke      
25. Plážová bavlnená osuška      
26. Klobúk z prírodného materiálu so stuhou      
27. 6-panelová bavlnená šiltovka      
28. Plastová miska pre psov      
29. Kovový odznak      
30. Biele tričko s potlačou      
31. Zapaľovač     
32. Vodeodolný obal na smartphony      
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33. Kompozitná magnetka     
34. Pohľadnice     
35. Námornícke tričko dámske      
36. Námornícke tričko pánske     
37. Čiapka – Marine Captain Yacht     
38. Čiapka - NÁMORNÝ KAPITÁN      
39. Čiapka – kapitán námorníctva     

 
 

P.     
Č. Názov tovaru Opis tovaru - minimálne technické 

požiadavky 

Popis tovaru, ktorý ponúka 
dodávateľ vo svojej ponuke v 

rozsahu min. požiadaviek 
verejného obstarávateľa 

1. 
Šnúrka v tme 
svietiaca 

V tme svietiaca šnúrka na krk s 
kovovou karabínkou, čiernou 
odopínateľnou prackou a 
bezpečnostným zatváraním.  
Rozmery: minimálne 25 x 940 mm 
Potlač: sieťotlač T1, TD, TS. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba: 
modrá. Ilustračné foto 

  

2 Lodný vak 

Batoh so šnúrkou na sťahovanie 
zdobený bielym pruhom. Bavlna  min. 
200g/m2. Rozmery: min. 250 x 450 
mm. Potlač: sieťotlač, T1, TD. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba:  
modrá 

  

3 
Športový 
sťahovací batoh  

Športový sťahovací batoh – spodná 
časť na zips, vrchná na sťahovanie. 
Rozmery: min. 300 x 500 mm. 
Materiál: 600D polyester. Potlač: 
sieťotlač T1, TD. Text potlače: logo 
We love Domaša. Farba: modrá 

  

4 
Nákupná alebo 
plážová taška 1 

Nákupná/plážová taška s predným 
vreckom na suchý zips. Vnútri malé 
závesné vrecko na zips. Rozmery: 
min. 430 x 160 x 340 mm. Materiál: 
600D polyester a 210 D podšívka. 
Potlač: sieťotlač, T1, TD Text potlače: 
logo We love Domaša 
Farba: modrá alebo zelená 
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5 
Nákupná alebo 
plážová taška 2 

Nákupná alebo plážová taška s dlhými 
ušami, plátenými detailami a 
vnútorným vreckom. Rozmery:  min. 
370 x 160 x 320 mm. Materiál: 600D 
polyester s plátenými doplnkami. 
Potlač: sieťotlač T1, TD. Text potlače: 
logo We love Domaša. Farba: modrá 

  

6 
Nákupná 
bavlnená taška  

Nákupná bavlnená taška vyššej 
gramáže. Dlhé uši na nosenie. 
Rozmery: min. 380 x 420 mm. 
Materiál: Bavlna min. 140 gr/m2. 
Potlač: sieťotlač T1, TD, DPT. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba: 
svetlomodrá alebo zelená   

7 
EKO nákupná 
taška  

EKO nákupná taška z juty, plátna a 
bavlnenej tkaniny s dlhými ušami.. 
Rozmery: min. 390 x 160 x 315 mm. 
Potlač: sieťotlač T1, TD. Text potlače: 
logo We love Domaša. Farba: modrá   

8 
8-panelový 
skladací dáždnik  

8-panelový skladací dáždnik, 
dvojfarebný, strieborná farba vo 
vnútri. Farebne zladené puzdro. 
Rozmery: min. 970 x 570 mm, 
veľkosť 21“. Materiál: Polyester 
190T. Potlač: transfer S, TD. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba: 
modrá, červená svetlomodrá    

9 
Transparentné 
pončo do dažďa  

Transparentné pončo z PE do dažďa v 
guľatom obale z ABS s karabínkou na 
zavesenie. Rozmery: min. 60 mm. 
Potlač: tampónová potlač. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba: 
modrá, červená   

10 
Skladací 
pršiplášť  

Skladací pršiplášť s kapucňou v 
plastovom obale. Rozmery: min. 1270 
x 1000 mm. Potlač: sieťotlač. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba: 
modrá   
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11 

Vintage 
keramický 
hrnček min. 290 
ml 

Min. 290 ml vintage keramický 
hrnček, balený jednotlivo v 
kartónovej krabičke. Rozmery: min. 
85 x 86 mm. Potlač: tampónová 
potlač, TC. Text potlače: logo We 
love Domaša. Farba: modrá, biela   

12 

Vintage 
keramický 
hrnček min. 240 
ml 

Min. 240 ml keramický retro hrnček s 
povrchom pre sublimačnú potlač. Bez 
krabičky. Rozmery: min. 85 x 86 mm. 
Potlač: sublimačná potlač. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba: 
biela   

13. 

Vintage 
keramický 
hrnček min. 320 
ml 

Min. 320 ml keramický retro hrnček. 
Čierny okraj, biele vnútro, farebný 
povrch, balený v darčekovej krabičke. 
Rozmery: min. 90 x 81 mm. Potlač: 
C1 (8C, 110 x 60 mm), CP (2C, 40 x 
40 mm). Text potlače: logo We love 
Domaša. Farba: biela, žltá, modrá   

14. Tenká ploskačka  

Min. 175 ml úzka jednovrstvová 
nerezová ploskačka.. Potlač: 
tampónová potlač L, DL. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba: 
37 modrá   

15. 
Plyšový 
medvedík  Plyšový medvedík v tričku. Rozmery: 

min. 160 x 145 x 125 mm. Potlač: 
transfer, TD. Text potlače: logo We 
love Domaša. Farba: 04 modrá   

16. 
Hracia sada 
kariet s kockami  

Hracia sada kariet s kockami – 54 
kariet, 5 kociek v drevenej krabičke.. 
Rozmery: min. 100 x 90 x 20 mm. 
Potlač: tampónová potlač S, L. Text 
potlače: logo We love Domaša   

17. 
Jojo s blikajúcim 
červeným 
svetlom  

Jojo s blikajúcim červeným svetlom, 2 
batérie v balení. Rozmery: min. 58 x 
35 mm. Potlač: tampónová potlač. 
Text potlače: logo We love Domaša. 
Farba: modrá   
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18. Bublifuk  
Bublifuk s bezpečnostným uzáverom. 
Rozmery: min. 27 x 27 x 130 mm. 
Potlač: tampónová potlač, D01, DL. 
Text potlače: logo We love Domaša. 
Farba: modrá, ružová   

19. 
Detská sada do 
piesku  

Detská sada do piesku – vedierko, 
lopatka, hrabličky, formička, sitko, z 
lesklého PP. Môžu sa dodať  farebne 
náhodne mixované. Rozmery: 90 x 
120 mm. Potlač: tampónová potlač, 
D01, DL. Text potlače: logo We love 
Domaša   

20. 
Kovový 
prívesok v tvare 
srdca  

Kovový prívesok na kľúče v tvare 
srdca v čiernej darčekovej krabičke.. 
Rozmery:  min. 42 x 87 x 3 mm. 
Potlač: Do3 (FC 41 x 35 mm), E1 (30 
x 15 mm). Text potlače: logo We love 
Domaša   

21. 
Antistres v tvare 
srdca  

Antistresová pomôcka v tvare srdca. 
Mäkký PU. Rozmery: min. 70 x 65 x 
55 mm. Potlač: tampónová potlač TD. 
L. Text potlače: logo We love 
Domaša. Farba: červena   

22. 
Plechovka s 
mentolkami  

Mentolové cukríky min. 28 g v 
plechovej krabičke. Rozmery: min. 60 
x 49 x 17 mm. Potlač: tampónová 
potlač L, PD1. Text potlače: logo We 
love Domaša. Farba: modrá, červená   

23. 
Sladké cukríky v 
tvare srdca  

Sladké cukríky v tvare srdca min. 24 g 
v plechovej krabičke. Rozmery: min. 
65 x 60 x 18 mm. Potlač: tampónová 
potlač L, PD1. Text potlače: logo We 
love Domaša. Farba: červená, biela   

24. 
Mentolky v 
srdiečkovej PP 
krabičke  

Mentolové cukríky min. 12 g v 
plastovej krabičke v tvare srdca. 
Rozmery: min. 75 x 48 x 6 mm 
Potlač: tampónová potlač PD1. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba: 
(červená   
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25. 
Plážová 
bavlnená osuška  

Plážová osuška, 100% bavlna, min. 
180 g m2, s pruhovaným vzorom a 
strapcami na koncoch. Rozmery: min. 
900 x 1700 mm. Potlač: transfer, T1, 
TD, E. Text potlače: logo We love 
Domaša. Farba: modrá   

26. 

Klobúk z 
prírodného 
materiálu so 
stuhou  

Klobúk z prírodného materiálu s 
farebným pásikom z polyesteru. 
Rozmery: min. 270 x 120 mm. Potlač: 
sieťotlač T1, TD. Text potlače: logo 
We love Domaša. Farba: modrá   

27. 
6-panelová 
bavlnená 
šiltovka  

6-panelová čierna šiltovka z pevnej 
česanej bavlny. Sendvičový šilt. 
Kovová pracka na nastavenie 
veľkosti. Veľkosť: 7 ¼. Potlač: 
sieťotlač E, T1, TD. Text potlače: 
logo We love Domaša. Farba: modrá   

28. 
Plastová miska 
pre psov  

Plastová miska pre psov. Rozmery: 
min. 200 x 60 mm. Potlač: P2 (1C, 40 
x 30 mm). Text potlače: logo We love 
Domaša. Farba: modrá   

29. Kovový odznak  Kovový odznak s epoxy potlačou. 
Rozmery: min. 26 x 14 mm. Potlač: 
epoxy. Text potlače: logo We love 
Domaša   

30. 
Biele tričko s 
potlačou  

Single Jersey, 100 % polyester, min. 
160 gr/m2, okrúhly priekrčník s 
lemom z vrchového materiálu. 
Vnútorná časť priekrčníka začistená 
páskou. Spevňujúca ramenná páska. 
Strih s bočnými švami.. Veľkosti: XS 
– 3XL. Text potlače: logo We love 
Domaša 
Farba: biela   

31. Zapaľovač 

Plastový plniteľný peizo zapaľovač s 
detskou poistkou. Rozmery: min. 23 x 
80 x 9 mm. Potlač: P1 (4C, 50 x 15 
mm). Text potlače: logo We love 
Domaša. Farba: modrá   
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32. 
Vodeodolný 
obal na 
smartphony  

Vodeodolný obal na smartphony 
PVC, s polyesterovým remienkom. 
Bezpečnostná spona. Tenký povrch 
pre dotykové displeje.. Rozmery: min. 
95 x 240 mm. Text potlače: logo We 
love Domaša. Farba: modrá   

33. 
Kompozitná 
magnetka 

Magnetky z ochrannej fólie, grafiky, 
plechu, hrubého kartónu a 
magnetickej fólie. Hrúbka: min. 4 
mm. Rozmer: min. 78 x 54 mm   

34. Pohľadnice 
Pohľadnice farebná,  formát A6, 
jednostranná, min. 300 g chrómový 
papier (zadná strana nepotiahnutá)   

35. 
Námornícke 
tričko dámske  

Dámske námornícke tričko s pruhmi v 
kombinácii bielej a námorníckej 
modrej farby. Má ľahko vypasovaný 
strih s bočnými švami a tiež hlbší 
okrúhly výstrih. Úzky lem priekrčníka 
je z rebrového úpletu s prídavkom 
min. 5 % elastanu. Má vnútornú časť 
zadného priekrčníka začistenú a 
spevnenú páskou. Rukávy sú kratšie. 
Gramáž min. 150 g/m². Teplota prania 
maximálne 50 °C. Vhodné pre 
potlač.Materiál: 100 % bavlna, Single 
Jersey. Veľkosť: XS – L   

36. 
Námornícke 
tričko pánske 

Kvalitné námornícke tričko s pruhmi 
v kombinácii bielej a námorníckej 
modrej farby pre pánov. Lem 
priekrčníka je z rebrového úpletu s 
prídavkom min. 5 % elastanu. Má 
vnútornú časť zadného priekrčníka 
začistenú a spevnenú páskou. Strih s 
bočnými švami. Gramáž min. 150 
g/m². Teplota prania maximálne 50 
°C. Vhodné pre potlač.  Materiál: 100 
% bavlna, Single Jersey. Veľkosť: XS 
– XL   

37. 
Čiapka – Marine 
Captain Yacht 

Biela so zlatým našívaním. Veľkosť: 
univerzálna (obvod hlavy: 58 cm, šilt 
20 x 7,5 cm). Výšivka: odznak min.  
4,5 x 4,5 cm. Materiál: 100 % 
polyester   
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38. 
Čiapka - 
NÁMORNÝ 
KAPITÁN  

Biela s nášivkou. Farba - bielo - 
čierna kombinácia so zlatožltými 
doplnkami. Obvod čiapky a jej šilt je 
vystužený. Veľkosť: univerzálna 
(obvod hlavy: 58 – 60 cm). Materiál: 
100 % polyester   

39. 
Čiapka – kapitán 
námorníctva 

Biela s nášivkou. Farba - bielo - 
čierna kombinácia so zlatožltými 
doplnkami. Veľkosť: univerzálna 
(obvod hlavy: 58 cm). Materiál - 
100% Polyester   

 
 
Kupujúci     Predávajúci  

 
 
 
V Kvakovciach, dňa ...........................   V........................, dňa ..................................... 
 
 

...............................................    ........................................................  
   Mgr. Radovan KAPRAĽ                   
         starosta obce                     
 

 


