Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z20161489

I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky
Názov:

Tlač plagátov

Kľúčové slová:

Tlač plagátov

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

II. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky
• propagácia

III. Technická špecifikácia predmetu zákazky
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Programový mesačný plagát A1 - jednostranný

ks

7 x 100

Programový mesačnžý plagát A2 - jednostranný

ks

7 x 24

Programový mesačný plagát A3 - jednostranný

ks

7 x 10

Programový mesačný miniprogram A6 obojstranný

ks

7 x 500

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Programový plagát A1, A2, A3 -kvalita tlače - požiadavky:
gramáž papiera A1,A2,A3

135 gr

typ papiera A1,A2,A3

natieraný lesklý

-

jednostranne

Programový miniprogram A6 - kvalita tlače - požiadavky:
gramáž papiera A6

250 gr

typ papiera A6

natieraný lesklý

-

obojstranne

Farebnosť plagátov A1, A2, A3, A6

4+0

IV. Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia priamo na adresu verejného obstarávateľa podľa objednávky.
Dodanie požadovaného počtu plagátov A1,A2,A3,A6 čiastkovo podľa objednávky.
Dodanie požadovaného počtu plagátov A1 podľa objednávky, a to maximálne do 8 kalendárnych dní od zadania podkladu
elektronicky, vrátane dopravy.
Dodanie požadovaného počtu plagátov A2 podľa objednávky a to maximálne do 2 kalendárnych dní od zadania podkladu
elektronicky, vrátane dopravy.
Dodanie požadovaného počtu plagátov A3,A6 podľa objednávky a to maximálne do 1 kalendárneho dňa 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 plagátov podľa objednávky.
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V lehote do 8 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy sa požaduje predložiť vzorku - 1 plagát A1, 1 plagát A2, 1
plagát A3, 1 miniprogram A6, na odsúhlasenie kvality tlače a materiálu.
Platba za jednotlivé dodávky bude prebiehať čiastkovo podľa objednávok. Všetky platby budú splatné v lehote 30 dní odo dňa
doručenia faktúr.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na spresnenie špecifikácie a počtov nakupovaných produktov.
Objednávky, zasielanie grafických návrhov a následných odpovedí a stanovísk sa budú realizovať formou elektronickej pošty.
Dodávka tovarov vyplývajúca z plnenia predmetu tejto zmluvy bude prebiehať na základe objednávok zo strany objednávateľa
zasielaných zhotoviteľovi, ktorými určí v akom poradí, kedy a v akých počtoch sa jednotlivé sady plagátov budú dodávať.
Uvedená cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi do priestorov divadla a zhotoviteľa nemá
nárok na uplatňovanie ďalších prípadných nákladov súvisiacich s plnením predmetu.
Oprava chybnej tlače do 2 pracovných dní od zistenia nedostatkov pri plagátoch A2,A3,A6.
Názov

Upresnenie

V. Zmluvné podmienky
4.1

4.2

Miesto plnenia zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Banská Bystrica

Čas / lehota plnenia zmluvy:
Čas / lehota plnenia
zmluvy:

4.3

22.2.2016 13:46:00 - 31.12.2016 13:47:00

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

4438,0000

4.4

Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 2611,000 EUR vrátane DPH)

4.5

Druh Všeobecných zmluvných podmienok:
Zmluva o poskytovaní služieb

4.6

Druh financovania:
Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.7

Druh osobitných ustanovení OPET:
Neuplatňuje sa

VI. Kritéria ponuky
Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky:
Hodnotiace kritérium:

Cena s DPH

Váha:

100

VII. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk
Dátum a čas vyhlásenia: 27.1.2016 13:58:56
Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 5.2.2016 13:53:00
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Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 5.2.2016 13:53:00
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Príloha č.1: Zmluvný formulár zákazky
Dokument je prílohou protokolu o priebehu zadávania zákazky č. Z20161489

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:

Názov

IČO

Sídlo

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici

35985381

Skuteckého 14, 97401 Banská Bystrica, Slovenská
republika

Názov

IČO

Sídlo

DOLIS s.r.o.

35698586

Grösslingova 45, 81109 Bratislava, Slovenská republika

1.2

Dodávateľ:

II. Opisný formulár predmetu zákazky

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky:
Názov:

Tlač plagátov

Kľúčové slová:

Tlač plagátov

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 zákazky:
• propagácia

2.3

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Programový mesačný plagát A1 - jednostranný

ks

7 x 100

Programový mesačnžý plagát A2 - jednostranný

ks

7 x 24

Programový mesačný plagát A3 - jednostranný

ks

7 x 10

Programový mesačný miniprogram A6 obojstranný

ks

7 x 500

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Programový plagát A1, A2, A3 -kvalita tlače - požiadavky:
gramáž papiera A1,A2,A3

135 gr

typ papiera A1,A2,A3

natieraný lesklý

-

jednostranne

Programový miniprogram A6 - kvalita tlače - požiadavky:
gramáž papiera A6

250 gr

typ papiera A6

natieraný lesklý

-

obojstranne

Farebnosť plagátov A1, A2, A3, A6

4+0
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Maximum

Presne

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia priamo na adresu verejného obstarávateľa podľa objednávky.
Dodanie požadovaného počtu plagátov A1,A2,A3,A6 čiastkovo podľa objednávky.
Dodanie požadovaného počtu plagátov A1 podľa objednávky, a to maximálne do 8 kalendárnych dní od zadania podkladu
elektronicky, vrátane dopravy.
Dodanie požadovaného počtu plagátov A2 podľa objednávky a to maximálne do 2 kalendárnych dní od zadania podkladu
elektronicky, vrátane dopravy.
Dodanie požadovaného počtu plagátov A3,A6 podľa objednávky a to maximálne do 1 kalendárneho dňa 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 plagátov podľa objednávky.
V lehote do 8 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy sa požaduje predložiť vzorku - 1 plagát A1, 1 plagát A2, 1
plagát A3, 1 miniprogram A6, na odsúhlasenie kvality tlače a materiálu.
Platba za jednotlivé dodávky bude prebiehať čiastkovo podľa objednávok. Všetky platby budú splatné v lehote 30 dní odo dňa
doručenia faktúr.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na spresnenie špecifikácie a počtov nakupovaných produktov.
Objednávky, zasielanie grafických návrhov a následných odpovedí a stanovísk sa budú realizovať formou elektronickej pošty.
Dodávka tovarov vyplývajúca z plnenia predmetu tejto zmluvy bude prebiehať na základe objednávok zo strany objednávateľa
zasielaných zhotoviteľovi, ktorými určí v akom poradí, kedy a v akých počtoch sa jednotlivé sady plagátov budú dodávať.
Uvedená cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi do priestorov divadla a zhotoviteľa nemá
nárok na uplatňovanie ďalších prípadných nákladov súvisiacich s plnením predmetu.
Oprava chybnej tlače do 2 pracovných dní od zistenia nedostatkov pri plagátoch A2,A3,A6.
Názov

Upresnenie

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:
22.2.2016 13:46:00 - 31.12.2016 13:47:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

4438,0000

Druh Všeobecných zmluvných podmienok:
Zmluva o poskytovaní služieb

3.5

Druh financovania:
Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

Strana 2 z 2

Príloha č.2: Výsledné poradie dodávateľov
Dokument je prílohou protokolu o priebehu zadávania zákazky č. Z20161489
I. Identifikácia víťazného dodávateľa
Dodávateľ
DOLIS s.r.o., IČO: 35698586, Sídlo: Grösslingova 45,
81109 Bratislava, Slovenská republika

Cena bez
DPH
1 650,00

Sadzba DPH Cena s DPH
20,00

1 980,00

Merná
jednotka
€

Poradie
1

II. Výsledné poradie ponúk dodávateľov
Dodávateľ
DOLIS s.r.o., IČO: 35698586, Sídlo: Grösslingova 45,
81109 Bratislava, Slovenská republika
DIZART, s.r.o., IČO: 44509910, Sídlo: Pinkové Kračany
10, 93003 Kostolné Kračany, Slovenská republika
Reklamný servis, s.r.o., IČO: 36417033, Sídlo:
Belanského 297, 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovenská
republika
GIAROO SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 46236261, Sídlo:
Zeleninárska 2, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad,
IČO: 31675859, Sídlo: Kežmarská 1, 05801 Poprad,
Slovenská republika
SGL media, s. r. o , IČO: 45000093, Sídlo: Soblahov 725,
91338 Soblahov, Slovenská republika
Cofin, a.s. , IČO: 31690378, Sídlo: Hájnova 7120/30 ,
08006 Ľubotice, Slovenská republika
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o.,
IČO: 44021763, Sídlo: Popradskej brigády 749/13, 05801
Poprad, Slovenská republika
EQUILIBRIA, s.r.o., IČO: 36582051, Sídlo: Letná 42,
04001 Košice, Slovenská republika

Cena bez
DPH
1 650,00

Sadzba
DPH
20,00

Cena s
DPH
1 980,00

Merná
jednotka
€

Celkové
Poradie
hodnotenia
100,000
1

1 654,00

20,00

1 984,80

€

99,200

2

1 810,00

10,00

1 991,00

€

98,166

3

1 950,00

20,00

2 340,00

€

40,000

4

1 990,00

20,00

2 388,00

€

32,000

5

2 080,00

20,00

2 496,00

€

14,000

6

2 100,00

20,00

2 520,00

€

10,000

7

2 130,00

20,00

2 556,00

€

4,000

8

2 150,00

20,00

2 580,00

€

0,000

9

* Kritériom určujúcim poradie účastníkov je Cena s DPH
Dátum generovania dokumentu v systéme: 5.2.2016 13:55:01
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Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20161489_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 plagátov

Kľúčové slová:

Tlač plagátov

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

Minimum

Programový mesačný plagát A1 - jednostranný

ks

7 x 100

Programový mesačnžý plagát A2 - jednostranný

ks

7 x 24

Programový mesačný plagát A3 - jednostranný

ks

7 x 10

Programový mesačný miniprogram A6 obojstranný

ks

7 x 500

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Programový plagát A1, A2, A3 -kvalita tlače - požiadavky:
gramáž papiera A1,A2,A3

135 gr

typ papiera A1,A2,A3

natieraný lesklý
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Maximum

Presne

-

jednostranne

Programový miniprogram A6 - kvalita tlače - požiadavky:
gramáž papiera A6

250 gr

typ papiera A6

natieraný lesklý

-

obojstranne

Farebnosť plagátov A1, A2, A3, A6

4+0

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia priamo na adresu verejného obstarávateľa podľa objednávky.
Dodanie požadovaného počtu plagátov A1,A2,A3,A6 čiastkovo podľa objednávky.
Dodanie požadovaného počtu plagátov A1 podľa objednávky, a to maximálne do 8 kalendárnych dní od zadania podkladu
elektronicky, vrátane dopravy.
Dodanie požadovaného počtu plagátov A2 podľa objednávky a to maximálne do 2 kalendárnych dní od zadania podkladu
elektronicky, vrátane dopravy.
Dodanie požadovaného počtu plagátov A3,A6 podľa objednávky a to maximálne do 1 kalendárneho dňa 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 plagátov podľa objednávky.
V lehote do 8 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy sa požaduje predložiť vzorku - 1 plagát A1, 1 plagát A2, 1
plagát A3, 1 miniprogram A6, na odsúhlasenie kvality tlače a materiálu.
Platba za jednotlivé dodávky bude prebiehať čiastkovo podľa objednávok. Všetky platby budú splatné v lehote 30 dní odo dňa
doručenia faktúr.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na spresnenie špecifikácie a počtov nakupovaných produktov.
Objednávky, zasielanie grafických návrhov a následných odpovedí a stanovísk sa budú realizovať formou elektronickej pošty.
Dodávka tovarov vyplývajúca z plnenia predmetu tejto zmluvy bude prebiehať na základe objednávok zo strany objednávateľa
zasielaných zhotoviteľovi, ktorými určí v akom poradí, kedy a v akých počtoch sa jednotlivé sady plagátov budú dodávať.
Uvedená cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi do priestorov divadla a zhotoviteľa nemá
nárok na uplatňovanie ďalších prípadných nákladov súvisiacich s plnením predmetu.
Oprava chybnej tlače do 2 pracovných dní od zistenia nedostatkov pri plagátoch A2,A3,A6.
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:
22.2.2016 13:46:00 - 31.12.2016 13:47:00
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22.2.2016 13:46:00 - 31.12.2016 13:47:00
3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 4438,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 650,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 980,00 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 5.2.2016 13:55:01
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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Protokol o priebehu zadávania zákazky
Identifikačné číslo zákazky:

Identifikácia postupu:

Z20161489

Zákazka zadaná postupom podľa § 97 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a čas zverejnenia zadania zákazky:

27.1.2016 13:58:56

Objednávateľ:
Názov

IČO

Sídlo

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici

35985381

Skuteckého 14, 97401 Banská Bystrica, Slovenská
republika

Názov

IČO

Sídlo

Cofin, a.s.

31690378

Hájnova 7120/30 , 08006 Ľubotice, Slovenská republika

DIZART, s.r.o.

44509910

DOLIS s.r.o.

35698586

Pinkové Kračany 10, 93003 Kostolné Kračany, Slovenská
republika
Grösslingova 45, 81109 Bratislava, Slovenská republika

EQUILIBRIA, s.r.o.

36582051

Letná 42, 04001 Košice, Slovenská republika

GIAROO SLOVAKIA, s.r.o.

46236261

Zeleninárska 2, 07101 Michalovce, Slovenská republika

POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s.
r. o.
Reklamný servis, s.r.o.

44021763

SGL media, s. r. o

45000093

Popradskej brigády 749/13, 05801 Poprad, Slovenská
republika
Belanského 297, 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovenská
republika
Soblahov 725, 91338 Soblahov, Slovenská republika

Dodávatelia, ktorí predložili ponuky *:

36417033

Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 31675859

Kežmarská 1, 05801 Poprad, Slovenská republika

* tabuľka je zoradená abecedne podľa názvu dodávateľa, neurčuje poradie dodávateľov

Zoznam príloh:
Príloha č.1: Zmluvný formulár zákazky.pdf
Príloha č.2: Výsledné poradie dodávateľov.pdf
Príloha č.3: Zmluva č. Z20161489_Z.pdf
Príloha č.4 A: Záznam o systémových udalostiach zákazky.pdf
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