Zmluva o poskytovaní služieb č, Z201719294 Z
uzatvoreDá Y zmysle §269 ods.2 obchodného zákonnika

l. zmluVné

1.1

strany

objednáVatel':

obchodné meno;

sídlo:
lCo:

Kysucká knižnica v cadci
Ul. 17. novembra 1258, 02201 cadca, slovenská republika
36145068

Dlc:

lc DPH;
císlo účtuI

Teleíón|
1.2

0915 572 250

DodáVatel':

obchodné

meno:

Sídlo:

D[./]c, s,r.o,

tčo:

Riečna 254113. 9420t Šurany - ČasťNitriansky Hrádok, slovenská repUblika
36777 455

otč:

2022381911

lč DPH:

sK202238,1911

čísloúčtu:
Telefón:

0905566410

ll. Predmet zmluVy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:
Kl'účoVéslová:
cPV;

Funkčná špecifikácia píedmetu zmluvy:

'
2

g

79822500-7 - Graflcké náVrhy; 79800000-2 - Tlačiarenské a príbuznéslužby; 7981oooo-5
Tlačiarenské služby

Služba

DrUh/y:

2.2

Grafický náVrh, úprava a tlač informačno-propagačných publikácií, letákov, záložiek
tlač, tlačiarenská služba,grafika, publikácia, leták, záložka

Graflcký náVrh, úprava a tlaó dvo,ijazyčných (sK,PL) informačno-propagaěných publikácií, letákov, záložiek v rámci
mikropro]ektu financovaného zo zdrojov Píogramu cazhraničnej spolupíáce lnterreg V-A Pol'sko - slovensko
2014-2020.
Technická špecifikácia predmetu

publikácia sl(JpL
publikácia
Leták

pusk

slíPL

Leták SK/PL
Leták

- náklad

sl(PL -

1 titulu

nák|ad Všetkých titulov

Leták PL/sK

2 SKPL

-

Zmluvy,

ks

7oo

ks

400

titu

39

ks

500

ks

19500

ttu

4

Leták PL/SK

náklad 1 titulu

ks

500

Leták PL/sK

náklad Všetkých tituloV

ks

2000

ks

500

ks

500

Leták

Leták 2 PL/SK
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-

Leták SK
Leták PL

/

Zá|ožka

zá|ožka - |ák|ad 1 zálažký
Záložka

-

ptl bl]kácia

500

Ilák|ad Všetkých záložiek

4000

SK/PL - lormát

85 - 176x250 mm

publ kácla SK/PL - VáZba
PUb| kácia

SK/PL

-

V2 - lepená VáZba- mákká vázba
lesklá jednostranne larninovaná (315 g/rn2); farebná tlač na lícne]
čaStí

obálka

30 VnútornýCh strán/15 listov; papier lesklý

PUblikácia SK/PL - Vnútro

obojstranná

PUblikácia PL/SK - formát

85 - 176x250 mm

Publ kácia PL/SK - VáZba

V2 - lepená VáZba-mákká VáZba

PUblikácia PL/sK

-

(1

15 9/rn2); farebná t|ač

les'(lá jednoslrafne laminovaná |315 9lň2): lareoná tlač na licnej

obálka

častí

PUb]ikác a PLi SK - Vnútro

30 skán/15 listov; papier lesklý
obojskanná

Lelak SK/PL - pap er

formát A4 kriedoVý lesklý (130 9/m2), farebná tlač obojStranná

Leták SK/PL - sk]adačka

zalomená na 3 častl - po úprave rozmery V:210xš|g8rnm;

Leták PL/sK - papier

foímát A4 k.iedový lesklý (130 g/m2)| farebná tlač obojstranná

Leták PL/SK - skladačka

Zalomená na 3 časti - po úprave rozrnery V:210xš g8mmi

Leták2SK/PL-papier

forrnát

L_.ták 2

SK/PL

-

skladačka

(1

15 9/m2); farebná t|ač

A4 kriedoVý lesklý (130 9/m2); farebná tlač obojstranná

Zalomená na 3 časti - po úprave rozmery V:210xš:98rnm

Leták2PL/SK-papier

íormát A4 kriedoVý lesklý (130 9/m2); farebná tlač obojstranná

Leták 2 PL/SK - skladačka

Zalomená na 3 časti - po úprave rozmery V 210xš:98mm

Leták SK - papier

formát A4 kriedoVý lesklý (130 g/m2); farebná tlač obojstranná

Leták SK - skladačka

Zalomená na 3 óasti - po úprave rozmery V|210xš;98rnm

Leták PL - papier
Lelák PL - skladačka

zalomená na 3 časti - po úprave rozmery V:210xš;98mm

Zé|ažka , rozmel

50 rn rn

záložka - papiel

obojstranne lesklý laminovaný papier 3509řm'; obojstranná
farebná tlač

24

x 21Ornfi]

osobitné požiadaVky na p|nenie

N

Požadu]e sa predložiť aktualizovaný cenový rozpls Za ]ednot]iVé položky bez DPH a s DPH do 3 dni od Ukončenia
a] plepravné a lné poplatky spojené s dodanim predmgtu plnenia zmluvy na m esto
dodania

obslaráVania V cene budú Zahrnuté

objednáVatel'odoVZdá dodáVateloVi podklady

-

logá,rotograíie a teXty potlebné ku glafickým náVrhom V elektronickej podobe.

Graf cký náVrh pubIikácii, letákoV a Záložiek bude podliehat' pred tlačou odsúhlaseniu zo strany ob]ednáVatel'a,

Grafické náVrhy dodáVatel'dodá Vo formáte PDF.
V prípade potleby Zrn en objednáVatel'a ]e dodáVatel' povinný Vykonat' potrebné úpravy a Zmeny. Počet úpraV a zrr]len nie je
obmedZený,

Konečná tlač móže byt zrealiZoVaná až po odsúhlaseni konečnej VelZie Zo strany objednáVatei'a.
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objednáVatel si Vyhradzuje právo v prípade dodania nekvalitnej ťače,preukázaterne spósobenej vadou tlače, odstúpiť od
zmluVy,

/

-

Predmet zmluvy bude dodaný V dvoch terminoch:
leták 2 slíPL, leták 2 PUSK, leták sK, leték PL a záložky (spolu 6
000ks) budú dodané do 31.5.2017;
publikácia SKPL, publikácia PLlsK, leták SKPL, leták PL/sK (spolu 22 600 ks) budú
dodáné do 31 ,8.2017,

-

V zmysle obchodných podmienok elekironického trhoviska je splalnosť íaktúry 60 dní od dňa jej doručenia objednávaterovi.
obJednávater požaduje fakluráciu za každédodanie predmetu plnenia samostatne.
Pri kvalite slUžieb sa Vyžaduje dodžanie technických podmienok.

Vrátane dopravy do sídla objednáVatela.
objednáVatel' požaduje, aby sa úspešný Uchádzač zaviazal strpiet'výkon kontroly, auditu, overovania súvislaceho S
píedmetom Zmluvy kedykolvek počas platnosti a účinnoshzmluvy o poskytnuti nenávratného finančného prispevku na
mikroprojekt uzavretej s objednávaterom.

Prílohy opisného formulára zmlUVyI

lll, Zmluvné podmienky
3.1

32

lvliesto plnenia zmluvy:
štat:

sloVenská repUblika

KlajI

ZlllnsKy

okreSI

obec:

čadca
čadca

lJlica:

Ul.

,17.

novembra 1258

Čas / lehota plnenta zmluvy:
06,05,2017 08:00;00 - 3'1.08,2017 14|00:00
DodáVané množstvo/ rozsah Zmluvného plnenia;

Jednotka:

ks

Požadovanémnožstvo|28600,0000
3.4

PráVa a povinnosti zmluvných strán podta tejto zmluvy sa spravujú obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska Vezia 3.'l, účinnázo dňa 1.2_2017 , ktoíélvoíia neoddeliternú prílohu tejto zmluvy. .
Predmet tejto ZmluVy predstavuje zákazku financovanú zo zdrojov EU. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné
Ustanovenia obchodných podmienok elektronického tíhoviska prg zákazky financované z fondoV EU.

lv. zmluvná cena
41

celková cena píedmetu zmluvy bez DPH: 3 420,00 EUR

42

Sadzba DPH: 10,00

43

celková cena pIedmetu Zmluvy Vrátane DPH; 3 762 00 EUR

v, záverečnéustanovenia
5,,l

Táto zmluva bola uzavretá aulomatizovaným spósobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3,,l, účinnázo dňa o1.02.2017, ktoé tvoria jej prilohU č. 1,

52

Táto Zm|uva nadobúda platnost'dňom jej uzavletia a účinnosťza podmienok definovaných v obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených V bode 5.1 tejto Zmluvy,
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Této ZmluVa Vrátane jej príloh predstaVuje úplnú dohodu zmluVných strán o jej predmete. Vedlajšie dohody k tejto
zmlUVe neexistujú.
5.4

Táto Zmluva je Vyhotovená V elektronickej podobe v štyroch Vyhotoveniach, Po jednom pre káždúzmluVnú stranu,
jedno Vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie V centrálnom registri zmlúV Uradu Vlády slovenskej repUbliky a jedno
bUde zverejnené v centrálnom registri Zm|úV trhoviska.

5.5

Túto zmluvu bude možnémeniť a doplňat'za podmienok stanovených prísIUšnými Všeobecne záváznými právnymi
predplsmi len Vo forme písomného a číslovanéhododatku podpísaného oboma zmlUvnými stranami,

5.6

Táto ZmluVa má nasledovné prílohy:
PIí|oha č,,1 obchodné podmienky elektronického tlhoviska VeEia 3.,l, účinnázo dňa 01.02.2017,
https

J/portal,eks,sk/spravaopevopewerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 03.05.2017 14:03:02
obiednávatel:
Kyéucká knižnica v Čadci
konajúci prostredníctvom osoby poveíenej zastupovať objednávateía v rámci elektronického trhoviska
DodáVatel':
Dl\4c, s,r.o.
konajúci prostrednictvom osoby poverenej zastupovať DodáVatela V rámci elektronického trhoviska
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