Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201621480_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici

Sídlo:

Skuteckého 14, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO:

35985381

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

1.2

0907 807 999

Dodávateľ:
Obchodné meno:

DOLIS s.r.o.

Sídlo:

Grösslingova 45, 81109 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35698586

DIČ:

2020310919

IČ DPH:

SK2020310919

Číslo účtu:

SK7402000000002139604051

Tel:

+4210220700662

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Tlač propagačných materiálov k festivalu

Kľúčové slová:

tlač propagačných materiálov, plagáty, letáky, bulletin

CPV:
Druh/y:

79810000-5 - Tlačiarenské služby; 79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Služba

Kategória služieb:

15. Tlačiarenské a publikačné služby za poplatok alebo na základe zmluvy

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• propagácia

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

plagát ideový A1 - jednostranný

ks

1 x 500

plagát ideový A2 - jednostranný

ks

1 x 30

plagát programový A1 - jednostranný

ks

1 x 500

plagát programový A2 - jednostranný

ks

1 x 70

leták - pohľadnica A5 - obojstranný

ks

1 x 10000

programový bulletin A5

ks

1 x 500

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Plagát ideový A1 - kvalita tlače - požiadavky:
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Minimum

Maximum

Presne

gramáž papiera A1

135 g

typ papiera A1

natieraný lesklý

farebnosť plagátu

4+0

tlač

jednostranná

Plagát ideový A2 - kvalita tlače - požiadavky:
gramáž papiera A2

135 g

typ papiera A2

natieraný lesklý

farebnosť plagátu

4+0

tlač

jednostranná

Plagát programový A1 - kvalita tlače - požiadavky:
gramáž papiera A1

135 g

typ papiera A1

natieraný lesklý

farebnosť plagátu

4+0

tlač

jednostranná

Plagát programový A2 - kvalita tlače - požiadavky:
gramáž papiera A2

135 g

typ papiera A2

natieraný lesklý

farebnosť plagátu

4+0

tlač

jednostranná

Leták - pohľadnica A5 ( tri rôzne motívy prvej strany a tri rôzne druhej
strany, na hárok by malo vyjsť 8x formát A5)
typ papiera

pohľadnicový kartón

gramáž papiera

275 g

leták/pohľadnica - prológ - farebnosť

4+1 (CMYK)

programový leták/pohľadnica - slovenský - farebnosť

4+1 (CMYK)

programový leták/pohľadnica - anglický - farebnosť

4+1 (CMYK)

tlač

obojstranná

Programový bulletin A5 - 56 strán + 4 obálka
Väzba

V2

Vnútro farebnosť

3+3

Vnútro papier

90gr volumen sedy 2.0

Obálka

4+1

Obálka papier

natieraný, lesklý 200gr (bez záložiek)

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
Dodanie požadovaného počtu propagačných materiálov čiastkovo podľa objednávky.
Dodanie požadovaného počtu ideových, programových plagátov a pohľadníc do 7 dní od zadania podkladu elektronicky, vrátane
dopravy.
Dodanie požadovaného počtu programových bulletinov do 14 dní od zadania podkladu elektronicky, vrátane dopravy.
Dodanie faktúry, obsahujúcej všetky povinné fakturačné náležitosti, najneskôr do 7 kalendárnych dní od čiastkového plnenia, resp.
od čiastkového dodania propagačných materiálov.
Strana 2 z 4

Platba za jednotlivé dodávky bude prebiehať čiastkovo, na základe faktúr. Všetky platby budú splatné v lehote 30 dní odo dňa
doručenia faktúr.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na spresnenie špecifikácie a počtov nakupovaných produktov.
Zasielanie grafických návrhov, následných odpovedí a stanovísk bude prebiehať formou elektronickej pošty.
Uvedená cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi do priestorov divadla a zhotoviteľ nemá
nárok na uplatňovanie ďalších prípadných nákladov súvisiacich s plnením predmetu.
Oprava chybnej tlače musí prebehnúť do 2 pracovných dní od zistenia nedostatkov, na náklady dodávateľa.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Banská Bystrica

Ulica a číslo:

Skuteckého 14

Čas / lehota plnenia zmluvy:
23.8.2016 14:00:00 - 28.9.2016 11:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 11600,0000
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: 1 380,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 656,00 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.
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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 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 elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.8.2016 12:03:06
Objednávateľ:
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
DOLIS s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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