Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201644860_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

l. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Sídlo:

Hlavná 17, 91701 Trnava, Slovenská republika

IČO:

00598135

DIČ:

2021190963

IČ DPH:

SK2021190963

Číslo účtu:
Tel:
1.2

00421333236434

Dodávateľ:
Obchodné meno:

DOLlS s.r.o.

Sídlo:

Grässlingova 45, 81109 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35698586

DIČ:

2020310919

IČDPH:

SK2020310919

Číslo účtu:
Tel:

+4210220700662

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Tlačiarenské služby

Kľúčové slová:

tlač, plagát, bilbord, leták, grafika

CPV:

79810000-5 - Tlačiarenské služby; 79820000-8 - Služby súvisiace s tlačou; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)
Služba

Druh/y:
2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
· Tlač plagátov, bilbordov a letákov slúžiacich na propagáciu filmových predstavení. Súčasťou požadovaných služieb je
spracovanie grafických návrhov a dodanie na miesto určenia.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. Dotlač na plagát formátu A 1

ks/rok

2772

2. Plagát A1

ks/rok

200

3. Bilbord 2 x 5 m

ks/rok

12

4. Leták A5

ks/rok

2500

Technické vlastnosti

Hodnota I charakteristika

1.Dotlač: na plagát formátu A 1 dotlač programu, farebnosť 1 + O (čierna)
, papier 115g/m2, natieraný, lesklý

dotlač programu na plochu cca 36 x 55 cm, plagáty s
predtlačou poskytnuté objednávateľom,

1.Dotlač: periodicita

2 x mesačne po 120 ks, v júli a auguste 2 x 93 ks,
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Minimum

Maximum

Presne

1.Dotlač: termín dodania

2. Plagát: Formát A 1, farebnosť 4 + O, papier 135g/m2, natieraný, lesklý
2. Plagát: termín dodania
3. Leták: formát A5, farebnosť 4 + 4, papier 120g/m2, natieraný, lesklý
3. Leták: termín dodania

vždy do 14. a 28. dňa v danom mesiaci, objednávateľ
poskytne podklady pre tlač vždy do 6. a 22. v danom
mesiaci.
predpokladaný jednorázový odber cca 40 kusov, podľa
aktuálnych potrieb objednávateľa,
v nepravidelných termínoch, do 7 pracovných dní od
poskytnutia podkladov objednávateľom.
predpokladaný jednorázový odber 300-500 ks, podľa
aktuálnych potrieb objednávateľa,
v nepravidelných termínoch, do 7 pracovných dní od
poskytnutia podkladov objednávateľom.

4.Bilbord: formát 2 x 5 m, bilbordový papier, farebnosť 4 + O,

tlač podľa požiadaviek objednávateľa,

4. Bilbord: periodicita

1 x do mesiaca,

4.Bilbord: termín dodania

do 7 pracovných dní od poskytnutia podkladov
objednávateľom.

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Súčasťou požadovaných služieb je vypracovanie grafického návrhu, expedícia a dodanie reklamných materiálov na miesto určenia.
Požaduje sa predložiť rozpis jednotkových cien pre uvedené položky do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy. Jednotkové ceny
musia zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky - vypracovanie grafického návrhu, tlač, expedíciu a dodanie na
miesto určenia.
Požaduje sa pred tlačou každej položky predložiť spracované grafické návrhy objednávateľovi na odsúhlasenie.
Právo vystaviť faktúru vznikne dodávateľovi po každom čiastkovom plnení pokytnutom bez vád a nedorobkov. Splatnosť faktúr je v
zmysle OPET 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Predložením ponuky sa sa dodávateľ zaväzuje v prípade dodania vadného výstupného materiálu, doručiť opravenú verziu do 3
pracovných dní od na hlásenia reklamácie.
Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov, plnenie pre jednotlivé položky sa uskutoční v periodicite a termínoch uvedených v
technických vlastnostiach.

Názov

2.5

Upresnenie

Prilohy opisného formulára Zmluvy:

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:
Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica a číslo:

3.2

Slovenská republika
Trnavský
Trnava
Trnava
Paulínska 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.01.201700:01 :00 - 31.12.2017 23:59:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok
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I-'ozadovane mnozstvo: 1,UUUU
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2290,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 748,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu Č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska 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 doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme pisomného a číslovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpetlOpeWerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.12.201609:03:03
Objednávateľ:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
DOLlS s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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