
       SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. 
       POSTservis  
       Sekcia logistiky a medzinárodnej pošty                                             
       Bojnická 14, 831 04 Bratislava 3   
       IČO: 36631124,OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S 
 

Objednávka  č. :  CP Ps SFRB/02042015 

Objednávateľ (uveďte trvalé bydlisko alebo sídlo) :  

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Štátny fond rozvoja bývania 

 právnická osoba                                       fyzická osoba – podnikateľ                                    fyzická osoba                                  

IČO: 317 495 42 IČ DPH :  neplatca                              DIČ: 2020823200 

Zapísaný v obchodnom registri: zriad. zákonom NR SR č. 124/96 Z. z. Oddiel:  Vložka číslo:  

Ulica:  Lamačská cesta Orientačné číslo:  8 Obec: Bratislava PSČ:  833 04 

Súpisné číslo:  Dodacia pošta:  

Kontaktný telefón:  02/59364210 Fax:  02/59364250 E-mail: jan.simunek@sfrb.sk  

Štatutárny zástupca (vypĺňa len právnická osoba)   

Priezvisko, meno, titul: Pištová Dana  Ing. Číslo OP:  Kontaktný telefón:  

Ulica:  

 

Obec:  PSČ:  

Splnomocnená osoba alebo zákonný zástupca 

Priezvisko, meno, titul: Dolinský Peter  Ing. Číslo OP:  Kontaktný telefón:  

 
Obec:  PSČ:  

 

 Adresát  - adresa zasielania písomností, vyúčtovaní a upomienok (vyplňuje sa len v prípade, ak je iná ako adresa objednávateľa, resp. objednávateľ využíva P.O.BOX) 

Priezvisko (Obchdné meno):       Meo:       Titul:       

IČO:       IČ DPH:                         Náklad. stredisko:       

Ulica:       Súpisné číslo:       Orientačné číslo::      /       

Obec:       PSČ:       P.O.BOX:       

Telefón/Mobil:       E-mail:       Poznámka:       

 

Objednávame si u Vás nasledovné služby POSTservis – stručný popis (podľa prílohy): 

     Služby: 

- Vytvorenie tlačovej aplikácie. 

- Zabezpečenie spotrebného materiálu. 

- Digitálna jednofarebná ( čierna ) a obojstranná tlač variabilných a statických údajov na základe  

technickej špecifikácie aplikácie. 

- Strojové balenie. 

- Odovzdanie na doručenie v distribučnej sieti SP, a.s. 

 

K objednávke požadujeme zabezpečiť nasledovný spotrebný materiál – popis:  

     Spotrebný materiál: 

- Obálky C6/5 s okienkom, s vnút. potlač., na stroj. spracovanie, s potlačou 1+0 

- Papier, 80 g/m2, laser kvalita, formát A4 ,potlač 0+0 

 
 

Dátum realizácie (požadovaný):   podľa dohody 

Miesto odovzdania: POSTservis, Bojnická 14, 832 02 Bratislava 

Distribúcia tovaru /spôsob/: List 2. triedy  
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Spracúvanie osobných údajov 

Osobné údaje sa budú spracúvať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 
122/2013 Z.z.“)  
 
Objednávateľ, ako prevádzkovateľ, poveruje Slovenskú poštu, a.s., ako sprostredkovateľa, 
spracúvaním osobných údajov za nasledovných podmienok: 
 
- deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v 

mene prevádzkovateľa: 02.04.2015. 

- účel spracúvania osobných údajov: poskytovateľ je oprávnený osobné údaje spracúvať za 

účelom poskytnutia objednaných služieb POSTservis, 

- názov informačného systému, v ktorom je poskytovateľ oprávnený osobné údaje spracúvať: 

PReS a PrintCentrum (od firmy PrintSoft) 

- zoznam osobných údajov, ktoré sa budú spracúvať: meno, priezvisko, dátum narodenia, 

trvalé bydlisko, prechodné bydlisko. 

- okruh dotknutých osôb: Žiadatelia podpôr vo forme úveru, ich právni nástupcovia a ručitelia 

na základe zákona č. 607/2003 Z. z o Štátnom fonde rozvoja bývania, od 01.01.2014 zákona 

č. 150/2013 Z. z o Štátnom fonde rozvoja bývania. 

- podmienky spracúvania osobných údajov: zmluvné strany zodpovedajú za bezpečnosť 

osobných údajov a sú povinné chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, 

zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo 

zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento 

účel prijmú primerané technické, organizačné a personálne opatrenia (ďalej len 

"bezpečnostné opatrenia") zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom 

berú do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných 

osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo 

funkčnosť informačného systému.  

- zoznamu povolených operácií s osobnými údajmi: dokumentov zasielaných okruhu 

dotknutých osôb  

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa postupoval podľa  § 8 odseku 2 

prvej vety zákona č. 122/2013 Z. z. a dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a 

personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných 

údajov opatreniami podľa § 19 ods. 1 tohto zákona. 

Prevádzkovateľ súhlasí so spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľom aj 

prostredníctvom inej osoby (subdodávateľa). Subdodávateľ spracúva osobné údaje a 

zabezpečuje ich ochranu na zodpovednosť sprostredkovateľa.  
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Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu, za podmienok a na 

účel dojednaný s prevádzkovateľom v zmluve a spôsobom podľa zákona č. 122/2013 Z.z. 

Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len po dobu potrebnú na poskytnutie 

objednaných služieb POSTservis. 

 

           Potvrdzujem správnosť zadaných údajov a akceptovanie cenovej ponuky za zadávateľa. 

Dátum:  02.04.2015                                

                                                                                   Ing. Dana Pištová, riaditeľka v.r.  

Svojim podpisom zároveň súhlasím s Obchodnými podmienkami POSTservis obchodnej 

spoločnosti Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 

631 124, aktuálne zverejnenými na www.posta.sk. 

Objednávka sa stáva platnou a účinnou okamihom doručenia potvrdenia objednávky 

objednávateľovi, alebo dňom, kedy sa Slovenská pošta, a.s., a  objednávateľ dohodli na 

podmienkach poskytovania služieb POSTservis. Cena služieb POSTservis sa stanovuje 

vopred na základe písomne odsúhlasenej cenovej ponuky medzi Slovenskou poštou, a.s., 

a objednávateľom. Cenová ponuka je súčasťou objednávky resp. zmluvy. Vaša objednávka 

bude zaevidovaná a pracovníci POSTservis Vás budú informovať o priebehu spracovania 

objednávky podľa dohody. 

* aktuálny výpis z ORSR, resp. Živ. listu bude priložený k originálu parafovanej objednávky. 
Splnomocnenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace. /Ak sa predkladá kópia, originál je potrebný 
k overeniu/  

Potvrdzujem správnosť údajov a podmienok uvedených  objednávke za zhotoviteľa. 

Dátum: .......................................                                      Pečiatka za zhotoviteľa: 

....................................................                                  Ing. Mgr. Janka Hrádková  

                                                                       vedúci odboru key account management  

 

Dátum: .......................................                                      Pečiatka za zhotoviteľa: 

....................................................                                       Ing. Stanislav Zeman 

                                                               vedúci odboru spracovateľských logistických činností 

http://www.posta.sk/
http://inet.slposta.sk/_layouts/Posta/Contacts/OUDetail.aspx?id=2959


       SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. 
       POSTservis  
       Sekcia logistiky a medzinárodnej pošty                                             
       Bojnická 14, 831 04 Bratislava 3   
       IČO: 36631124,OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S 
 

 
Cenová ponuka SP, a.s., SFRB/02042015 pre Štátny fond rozvoja bývania 

 

Vážený klient, 

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri oslovení našej spoločnosti a zároveň Vám zasielame cenovú ponuku 

vypracovanú na základe špecifikácie predmetného dopytu. 

 

Predmet dopytu 

Tlač, kompletizácia a balenie dokumentov „ List “ vrátane zabezpečenia dodávky spotrebného materiálu. 

 

Špecifikácia dopytu 

1. Spotrebný materiál 

1.1. Obálky C6/5 s okienkom, s vnút. potlač., na stroj. spracovanie, s potlačou 1+0 

1.2. Papier, 80 g/m2, laser kvalita, formát A4 ,potlač 0+0 

1.3. Klient akceptuje ročnú technologickú spotrebu materiálu do výšky 2 %. 

 

2. Služby 

2.1. Vytvorenie tlačovej aplikácie. 

2.2. Zabezpečenie spotrebného materiálu. 

2.3. Digitálna jednofarebná (čierna) a obojstranná tlač variabilných a statických údajov na základe technickej 

špecifikácie aplikácie. 

2.4. Strojové balenie. 

2.5. Odovzdanie na doručenie v distribučnej sieti SP, a.s. 

 

3. Objemy a termíny 

3.1. Predpokladaný objem: 973 ks listov 2. triedy  

3.2. Čas spracovania a odovzdania do distribučnej siete SP, a.s. – špecifikuje klient. 

 

4. Cenová ponuka POSTservis 

N 

Názov 
Cena za 

MJ MJ Počet Cena 

Materiál *         

obálka C65, okienková s vnútornou potlačou (do obálkovacej linky), 
farebnosť 1+0 0,0134 ks 0 0,00 € 

tab. papier A4, laser kvalita, 80 g/m2, farebnosť 0+0 0,0144 ks 1 000 14,40 € 

Materiál spolu       14,40 € 

Služby POSTservis         

jednofarebná (ČB) dotlač do dokumentu A4 jednostranná 0,0150 € ks 973 14,60 € 

strojové obálkovanie (bez spotrebného materiálu, orez dokumentu, 
skladanie hl. dokumentu, vkladanie hl. dokumentu - do 6ks A4/ 1 
obálka 0,0176 € ks 973 17,12 € 

technická podpora a konzultácie 50,00 € hod. 1 50,00 € 

Služby spolu       81,72 € 

CENA SPOLU       96,12 € 
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* Minimálny odber materiálu je 1 000 ks, pri objednávke sa počet tiež zaokrúhľuje na celé 
1 000 

   

Uvedené ceny sú bez DPH. Fakturácia za poštové služby sa do kalkulácie za služby POSTservis neráta. 

 

5. Poštovné 

 

List 2. trieda 

 
Počet ks 

Do 
hmotnosti 

Predajná cena  
v EUR 

Režim DPH 

1 ks 50 g 0,45 osl. od DPH 

973 ks 50 g 437,85 osl. od DPH 

 

 

V Bratislave, dňa 02.04.2015 

Vybavuje: 

 

Mgr. Martina Tajcnárová 

account manager 

  

 

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. 

oddelenie account management - región BA,TT 

Nám.SNP č. 35, 814 20 Bratislava 1 

mobil: 0903 403 809, tel.č.: 02/60 10 15 17 

e-mail: tajcnarova.martina@slposta.sk 

www.posta.sk 

 

mailto:tajcnarova.martina@slposta.sk
http://www.posta.sk/

