
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY 
PODĽA § 7  
MESTO ŽIAR NAD HRONOM 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 117 ZÁKONA O 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Od  1.3.2020 Do 31.5.2020 
 

Zákazka por. číslo: 393/2020 

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára) 

Názov zákazky 

 

Informačná kampaň – veľkoformátové prezentačné systémy 

Druh zákazky Poskytnutie služby  

Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je výroba a dodanie nasledovných veľkoformátových 

prezentačných systémov v rámci informačnej aktivity na tému „Predchádzajme 

odpadom a správne trieďme“ : 

Roll Up (banerový systém), rozmer 85 x 200 cm,  jednostranná farebná tlač + 

konštrukcia, materiál = PVC baner 440g/m2, púzdro, počet Roll Up = 12 ks 

Prenosný výstavný panelový systém , 1 set (prenosný výstavný panelový 

systém) = hliníková stabilná ľahko rozložiteľná konštrukcia s odolnými rámami 

so vsadenými PVC panelmi pozostávajúca zo 7 ks panelov , 1 panel rozmer = 

0,9 x 200 m, variabilný systém umožňujúci mať panelovú stenu rovnú alebo 

lámať stĺpy do tvarov, plnofarebná grafika panelov, potrebné príslušenstvo ako 

spojky a nohy, počet setov = 3 ks 

Prezentačná stena zakrivená (Impact Pop Up stena), rozmer 3 x 5 = 3 570 (š) x 

2 225 (v) x 999 (h) mm, konštrukcia z eloxovaného hliníka, magnetické tyče so 

závesmi, magnetická páska (30 metrov), prepravný box (ktorý je možné použiť 

jako pult), jednostranná tlač plagátu, počet prezentačnej steny zakrivenej = 1 

ks 

Exteriérová tabuľa, potlačená, podkladový materiál, 3 mm kompozitná doska 

(hliník-plast-hliník), rozmery = 90 x 70 cm, počet tabúľ = 130 ks,  

Exteriérová plachta pogumovaná, materiál PVC v hrúbke 650 g /m2, vysoká 

hustota polyesterovej tkaniny s pevnosťou 8x8 / 1cm2 (8ks PES vlákien x 8 ks 

PES vlákien v 1 cm2 ) UV stabilizovaná s PVC povlakom pre pevnosť zvarov a 

odolnosťou voči popraskaniu, vysoká odolnosť plachty v nastrihnutom stave, 

obojstranne lakovaná pre vysokú ochranu proti nečistotám, úplne vodotesná, 

spevnenie okrajov, oká plechové lisované o priemere 25 mm rozmiestnených 

každých 20 cm, plachta rozmer = 3 x 1,5 m, jednostranná tlač plachty, pružné 



gumové lano k upevneniu plachiet, počet plachiet =7 ks 

Názov zmluvy Objednávka  

Dátum uzatvorenia zmluvy 26.6.2020 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

 8 630,14 s DPH 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov 
MADNESS ADVERTISING k.s. 

Identifikačné číslo (IČO) 47852453 

Ulica a číslo Drieňová 34 

Mesto/Obec Bratislava  

PSČ 821 02 

Štát SK  

Telefón +421 911 115 150 

Email: hornakova@madad.sk  

Internetová adresa (URL):  
0.1  
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