Kúpna zmluva č. Z201758823_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika
00397563
2020677824
SK2020677824
+421 415135001

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Bystrík Igaz - BIBO DESIGN

Sídlo:

Horný Šianec 223, 91101 Trenčín, Slovenská republika

IČO:

30879515

DIČ:

1020312150

IČ DPH:

SK1020312150

Číslo účtu:

SK1811000000002629271122

Telefón:

0903770785

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Roll Up s potlačou

Kľúčové slová:

Roll Up, potlač, banner, plachta

CPV:

22460000-2 - Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a príručky; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 79340000-9 - Reklamné a marketingové služby

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Banner s potlačou
2. Roll Up s potlačou
Položka č. 1:

Banner s potlačou

Funkcia
Tlač a výmena bannera v roll up držiaku podľa vlastného návrhu, ktorý už verejný obstarávateľ vlastní
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet bannerov (plachiet)

ks

9

Šírka bannera (plachty)

cm

85

Výška bannera (plachty)

cm

205

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Potlač na banner (plachtu)

návrh potlače spracuje dodávateľ po konzultácii s objednávateľom
po zazmluvnení zákazky

Výmena bannerov v roll up držiakoch

áno

Materiál banneru (plachty)

polypropylénová fólia
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Minimum

Maximum

Presne

Položka č. 2:

Roll Up s potlačou

Funkcia
Výroba, tlač bannera podľa návrhu objednávateľa spolu s roll up napínacím systémom
Technické vlastnosti

Jednotka

Roll up napínací systém

ks

1

Počet bannerov (plachiet)

ks

1

Šírka bannera (plachty)

cm

85

Výška bannera (plachty)

cm

205

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Potlač na banner (plachtu)

návrh potlače spracuje dodávateľ po konzultácii s objednávateľom
po zazmluvnení zákazky

Materiál banneru (plachty)

polypropylénová fólia

2.3

Minimum

Maximum

Presne

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ požaduje zabezpečiť výmenu bannerov v roll up-och, ktoré už veerejný obstarávateľ vlastní.
Objednávateľ požaduje vyzdvihnutie roll up systémov dodávateľom, výmenu bannerov, dopravu vymenených bannerov v roll
up-och a späť do sídla verejného obstarávateľa.
Objednávateľ požaduje dodanie roll up-u spolu s bannerom do sídla verejného obstarávateľa.
Objednávateľ poskytne spracované podklady na potlač v elektronickej podobe e-mailom iba úspešnému dodávateľovi.
Dodávateľ predložením svojej ponuky čestne vyhlasuje a zaručuje, že ním ponúkaný tovar je nový, nevystavovaný,
nepoužívaný, v prvej akostnej triede, zodpovedajúci požiadavkám objednávateľa.
Dodávateľ je povinný dodať objednávateľovi spolu s Tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa Tovaru, ktoré sú
nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z
povahy Tovaru či dohodnutej Špecifikácie.
Objednávateľ požaduje predložiť spracovanú grafickú vizualizáciu pred zahájením každej potlače - e mailom kontaktnej osobe
za účelom odsúhlasenia.
V prípade, že dodávateľ nie je platcom DPH, pri oceňovaní zákazky v EKS pri položke DPH uvedie nulu.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať porušenie
zmluvných podmienok a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Žilina

Obec:

Žilina

Ulica:

Stravovacie zariadenie Menza, Univerzitná 1, 01026 Žilina

Čas / lehota plnenia zmluvy:
14.11.2017 08:00:00 - 20.11.2017 14:00:00
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3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 179,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 214,80 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 09.11.2017 11:44:01
Objednávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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