Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202122784_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava, Slovenská republika
36078913
2021385861
SK2021385861
IBAN: SK1581800000007000071935
0335565153

Dodávateľ:
Obchodné meno:

IMAGE Marketing s.r.o.

Sídlo:

Medvedzie 123/10-95, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika

IČO:

36748137

DIČ:

2022333159

IČ DPH:

SK2022333159

Bankové spojenie:

IBAN: SK4811000000002623086444

Telefón:

0907417744

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Reklamné predmety s potlačou

Kľúčové slová:

tričko, dres, farba, logo, potlač

CPV:

39294100-0 - Informačné a propagačné výrobky; 79341000-6 - Reklamné služby;
79342200-5 - Propagačné služby; 79340000-9 - Reklamné a marketingové služby;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Tričká s potlačou
2. Dresy pre univerzitný e-športoví tím
Položka č. 1:

Tričká s potlačou

Funkcia
Tričká biele Adler (alebo ekvivalent) 129/134
Sieťotlač 2F, dve farby, rozmer cca 25,2 cm x 9,6 cm na predný diel.
Technické vlastnosti

Jednotka

Tričko biele dámske, veľkosť S

ks.

5

Tričko biele dámske, veľkosť M

ks.

10

Tričko biele dámske, veľkosť L

ks.

10

Tričko biele pánske, veľkosť M

ks.

10

Tričko biele pánske, veľkosť L

ks.

10

Tričko biele pánske, veľkosť XL

ks.

10

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

Položka č. 2:

Dresy pre univerzitný e-športoví tím

Funkcia
Návrh (viď príloha):
Dresy s krátkymi rukávmi s farebným prechodom v štyroch farebných spektrách, ktoré sú doplnené bielymi logami. (viď
príloha)
Biele tvary vpredu a na rukávoch predstavujú custom made logá, na zadnej strane sa nachádza meno tímu napísané
originálnym fontom. (viď príloha)
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Dresy, veľkosť M

ks.

4

Dresy, veľkosť L

ks.

4

Dresy, veľkosť XL

ks.

4

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Materiál

100 % Polyester

Rozmer loga

závisí od veľkosti dresu, v prepočte tvorí logo jednu tretinu z výšky
každej časti dresu - predná strana, zadná strana, pravý rukáv a
ľavý rukáv.

Farebné spektrum obsahujúce tričko je nasledovné:
Čierna tmavá

#0c0e0e

Čierna svetlá

#151516

Ružová tmavá

#bf1f6c

Ružová svetlá

#c62674

Biela farba lôg a golieru

#ffffff

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke
plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov,
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s minimálnymi uvedenými
parametrami.
S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu,
preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných parametrov bezodkladne po uzatvorení zmluvy. Ak predložená špecifikácia nie
je v súlade so zadanou špecifikáciou, dodávateľ je povinný do bezodkladne predložiť špecifikáciu, ktorá bude požiadavky
spĺňať. Ak ani táto špecifikácia nebude zodpovedať zadanej špecifikácii, vyhradzujeme si právo od zmluvy odstúpiť a tovar
neprevziať.
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne dodávateľovi vzor reklamnej potlače (dizajny log a fontu) v elektronickej podobe.
Miesto umiestnenia potlače na tovare určí objednávateľ a bude predmetom diskusie počas tvorby návrhov vizualizácie
predmetu zákazky.
Pred odoslaním objednávky bude dodávateľom predložený návrh vizualizácie predmetu zákazky. Až po odsúhlasení návrhu
vizualizácie predmetu zákazky objednávateľom môže byť odoslaná objednávka reklamných predmetov.
Dodávku je povinný dodávateľ ohlásiť kontaktnej osobe deň vopred.
V prípade, že tovar nebol dodaný v počtoch uvedených v zmluve naraz, javí známky vady tovaru (nefunkčný, použitý,
poškodený, dodaný čo i len jeden tovar v rozpore so špecifikáciou uvedenej v zmluve alebo osobitnými požiadavkami na
plnenie), alebo bol dodaný po lehote plnenia, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. V takom prípade má
objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a tovar neprevziať.
Názov

Upresnenie

Cena zahŕňa

balenie, naloženie, dovoz

2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis

Názov súboru

vizuál dres - predná strana.jpg

vizuál dres - predná strana.jpg

vizuál dres - zadná strana.jpg

vizuál dres - zadná strana.jpg

vizuál dres.pdf

vizuál dres.pdf

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica:

Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Čas / lehota plnenia zmluvy:
29.11.2021 08:00:00 - 13.12.2021 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks.

Požadované množstvo:

67,0000

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: 584,17 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 701,01 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/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122784

V Bratislave, dňa 25.11.2021 16:18:02
Objednávateľ:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
IMAGE Marketing s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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