
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202120264_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Sídlo: Študentská 2, 91150 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 31118259
DIČ: 2021376368
IČ DPH: SK2021376368
Bankové spojenie: IBAN: SK5881800000007000240911
Telefón: 0327400123

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DMC, s.r.o.
Sídlo: J. Murgaša 100, 94064 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 36777455
DIČ: 2022381911
IČ DPH: SK2022381911
Bankové spojenie: IBAN: SK43 09000000005068619769, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905566410

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tlač publikácií 
Kľúčové slová: tlač, tlačiarenské služby
CPV: 79810000-5 - Tlačiarenské služby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Publikácia č. 1

2. Publikácia č. 2

Položka č. 1: Publikácia č. 1

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Publikácia č. 1 ks 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Formát A5

Počet strán 154

Väzba V 2

Povrchová úprava obálky lesklá - lamino

Farebnosť obálky 4+0

Farebnosť vnútro 1+1

Kvalita papiera - obal 250g

Kvalita papiera - vnútro 80g
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Tlačové podklady pdf, e-mailom

Položka č. 2: Publikácia č. 2

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Publikácia č. 2 ks 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Formát A5

Počet strán 210

Väzba V 2

Povrchová úprava obálky lesklá - lamino

Farebnosť obálky 4+0

Farebnosť vnútro 1+1

Kvalita papiera - obal 250g

Kvalita papiera - vnútro 80g

Tlačové podklady pdf, e-mailom

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Objednávateľ vyžaduje dodržanie správneho a úplného zoradenia strán, kvalitu papiera, farebnosť, väzbu, orez.

Objednávateľ vyžaduje opravu chybnej tlače alebo väzby do 5 pracovných dní.

Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade dodania nekvalitnej tlače, preukázateľne spôsobenej vadou tlače, odstúpiť od 
zmluvy.

Konečná cena obsahuje všetky náklady od tlače až po dodanie publikácií.

Objednávateľ je oprávnený pri nedodržaní termínu dodania predmetu zákazky fakturovať sankciu vo výške 0,5% z ceny 
zákazky a to do 5 dni od dodania predmetu zákazky.

Objednávateľ vyžaduje zaslať poštou pred tlačou náhľad publikácií na kontrolu a odsúhlasenie.

Do 3 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy, dodávateľ predloží podrobný aktualizovaný 
položkovitý rozpočet s jednotkovou a celkovou cenou bez DPH a s DPH na maximálne 2 desatinné miesta.

Objednávateľ preddavky neposkytuje.

Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

V prípade, ak kontraktačnú ponuku predkladá Dodávateľ z iného členského štátu EÚ a nie je platcom DPH v SR, predkladá 
ponuku vrátane 10 % DPH, pričom fakturácia zo strany Dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí 
Objednávateľ v príslušnej výške do štátneho rozpočtu na Slovensku.

Záverečné ustanovenie: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa 
bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
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Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Študentská 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.10.2021 10:04:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 200,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 162,73 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 179,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 13.10.2021 10:08:01

Objednávateľ:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
DMC, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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