Zmluva o dielo č. Z20159780_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Mikroregión nad Holeškou

Sídlo:

Združená str.škola poľnohospod. 25, 92208 Rakovice, Slovenská republika

IČO:

36095524

DIČ:

2021573235

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK8656000000005221471001

Tel:

0915700978

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PaedDr. Miroslav Ďumbala - CHRÁNENÁ DIELŇA ALFA

Sídlo:

Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO:

34257861

DIČ:

1028940286

IČ DPH:

SK1028940286

Číslo účtu:

SK4711000000002623131567

Tel:

048 413 85 78

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Tvorba a tlač turistickej mapy, nástennej interiérovej mapy a exteriérovej mapy

Kľúčové slová:

tvorba a tlač mapy, veľkoformátová tlač, mapa

CPV:

22000000-0 - Tlačené výrobky a príbuzné produkty; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Tvorba a tlač obojstrannej turistickej mapy, jednostrannej interiérovej mapy a jednostrannej exteriérovej mapy

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Turistická mapa obojstranná

ks

3000

turistická mapa - rozmer

rozmer v mm

950 x 650

Interiérová mapa jednostranná

ks

100

interiérová mapa - rozmer

rozmer v mm

950 x 650

Exteriérová mapa jednostranná

ks

14

exteriérová mapa - rozmer

rozmer v mm

1000 x 1500

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

turistická mapa - kvalita papiera

min. 90g/m2, natieraný

turistická mapa - farebnosť

4 + 4 CMYK

turistická mapa - skladanie

počet lomov 5 (6) + 1 (2) - na základe dohody s
objednávateľom
1:100000

turistická mapa - mierka
aktuálny mapový podklad podľa požiadaviek objednávateľa - zabezpečí
zhotoviteľ
aktuálne trasy turistické a cykloturistické - zabezpečí zhotoviteľ na
základe požiadaviek objednávateľa
súčasťou mapy budú vyznačené zaujímavosti - zoznam a umiestnenie
dodá objednávateľ
jedna strana turistickej mapy bude zobrazovať Mikoregión nad Holeškou
(pohľad na všetkých 13 obcí) s vyznačenými turistickými,
cykloturistickými trasami a zaujímavosťami a v pravom dolnom rohu
mapu obce Čejkovice s vyznačenými zaujímavosťami.
na druhej strane turistickej mapy budú uvedené zaujímavosti o 13
obciach mikroregiónu a o obci Čejkovice - každá s uvedením názvu,
erbu obce a min. jednou fotografiou
interiérová mapa - kvalita papiera

turistické zaujímavosti v jednotlivých obciach dodá
objednávateľ

interiérová mapa - farebnosť

4 + 4 CMYK

interiérová mapa - mierka

min. 1:100000

interiérová mapa bude obsahovať zobrazenie obcí Mikroregiónu nad
Holeškou a v pravom dolnom rohu mapu obce Čejkovice. Na mapách
budú vyznačené turistické, cykloturistické trasy a zaujímavosti podľa
zadania objednávateľa.
exteriérová mapa - druh materiálu

tlač na sendvič hliník - guma - hliník, hrúbka 3 mm

exteriérová mapa - kvalita materiálu

erby, logá, fotografie a popis obcí dodá objednávateľ

min. 200g/m2, obojstranné lamino

exteriérová mapa - farebnosť

úprava ochranným laminom proti slnečnému žiareniu,
dažďu a poškodeniu dotykom
4 + 4 CMYK

exteriérová mapa - mierka

min. 1:100000

exteriérová mapa bude obsahovať zobrazenie obcí Mikroregiónu nad
Holeškou a v pravom dolnom rohu mapu obce Čejkovice. Na mapách
budú vyznačené turistické a cykloturistické trasy podľa zadania
objednávateľa, legenda, popis danej obce v ktorej bude umiestnená a v
obci Čejkovice aj popis mikroregiónu
všetky materiály budú viditeľne vyznačené logami a názvom projektu
logá programu a ostatné povinné názvy a označenia dodá
podľa zadania objednávateľa.
objednávateľ
všetky grafické návrhy musia byť konzultované s objednávateľom, ktorý
musí aj schváliť konečnú podobu materiálov.
všetky materiály v konečnej verzii musí zhotoviteľ poskytnúť
všetky materiály budú poskytnuté vo formáte .pdf a .jpg
objednávateľovi v digitálnej podobe, na použitie na webových stránkach
všetkých dotknutých partnerov objednávateľa, prípadne na inú verejnú
prezentáciu.
zhotoviteľ je povinný sa zúčastňovať na všetkých konzultáciách
potrebných na zhotovenie grafického návrhu v mieste sídla
objednávateľa
zhotoviteľ je povinný vyvolať prvé stretnutie na upresnenie informácií
predmetu zákazky s objednávateľom do troch dní od uzatvorenia
zmluvy
finálne odsúhlasenie podkladov pre tlač musí byť potvrdené písomným
protokolom, ktorý pripravý zhotoviteľ
všetky protokoly, zápisy, účtovné doklady musia obsahovať označenia
projektu cezhraničnej spolupráce, ktoré dodá objednávateľ.
celková cena zahŕňa všetky vyššie špecifikované parametre a
požiadavky, vrátane autorských poplatkov za použité mapové,
fotografické, príp. iné potrebné podklady, všetky cestovné a ďalšie
súvisiace náklady zhotoviteľa.
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa vypracovanie prvých grafických návrhov na schválenie objednávateľom do 10 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Piešťany

Obec:

Rakovice

Ulica a číslo:

Rakovice 25

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
10.6.2015 12:07:00 - 12.6.2015 12:00:00

3.3

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

3114,0000

3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.2, účinná zo dňa 10.3.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 191,67 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 230,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, 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 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 2.6.2015 8:22:03
Objednávateľ:
Mikroregión nad Holeškou
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PaedDr. Miroslav Ďumbala - CHRÁNENÁ DIELŇA ALFA
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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