
Obchodné meno:

Zmluva o dielo č. Z201533183_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Župné nám. 5-6, 81241 Bratislava, Slovenská republika

30847451

SK2281800000007000259698

0915995846

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

+421243412464

Ultra Print, s.r.o.

Pluhová 49, 83103 Bratislava, Slovenská republika

31399088

2020330620

SK2020330620

SK8709000000000178741404

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Tlač letáku A4 vrátane dodaniaNázov:

plagát, leták, tlač

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

79821000-5 - Konečná úprava tlače; 22140000-3 - Letáky; 22458000-5 - Tlačoviny na objednávku;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

SlužbaDruh/y:

15. Tlačiarenské a publikačné služby za poplatok alebo na základe zmluvyKategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Predmetom zákazky je vytlačenie A4 plagátu (letáku) na základe dodaných podkladov a v zmysle špecifikácií, uvedených
ďalej.

•

Dodanie sa zrealizuje vcelku na celý počet letákov do jedného sídla verejného obstarávateľa v Bratislave.•

Letáky budú mať veľkosť A4, tlač bude plnofarebná obojstranná, papier natieraný lesklý min. 130 g, ofsetová tlač.•

Letáky sa doručia už poskladané na tretiny (teda 2 lomy).•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

2200ksTlač všetkých letákov

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4
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Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia (1 sídlo v Bratislave).

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 4 dní od uzavretia zmluvy.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

Bratislava IOkres:

Bratislava - mestská časť Staré MestoObec:

Kuzmányho 3/AUlica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia Zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.0, účinná zo dňa 1.11.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

16.11.2015 12:00:00 - 27.11.2015 10:24:00

Jednotka: sada letákov v zmysle tohto OF, teda 2200 ks

Množstvo: 1,0000

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia
Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

3.5

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 98,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 10,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 107,80 EUR4.3

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
Ultra Print, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Inštitút pre výskum práce a rodiny
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 5.11.2015 11:03:05

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2
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