
Kúpna zmluva č. Z201729255_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5181800000007000504489
Telefón: 0326555864

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: skRASTer s.r.o.
Sídlo: 47, 09011 Vyšný Orlík, Slovenská republika
IČO: 46946411
DIČ:
IČ DPH: SK2023676864
Číslo účtu:
Telefón: +421907514851

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Výroba a dodanie roll-up banneru a letákov
Kľúčové slová:  roll-up bannery,  letáky
CPV: 39294100-0 - Informačné a propagačné výrobky; 79822500-7 - Grafické návrhy; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Uvedené predmety zákazky budú  slúžiť  zamestnancom objednávateľa  na zvyšovanie publicity a propagáciu 
objednávateľa verejnosti a pri  pracovných stretnutiach a informačných seminároch.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Roll-up bannery ks 2

výška cm 200

šírka cm 85

stojan z pevného materiálu v striebornom prevedení   
(celohliníkový alebo iný  ekvivalent) ks 2

pevná skladacia tyč (celohliníková alebo iný ekvivalent) ks 2

otočné nožičky ks 4

hrúbka plátna micr. 190

tlač g/m2 170

vytvorenie grafických návrhov na roll-up bannery ks 2

dodaný s púzdrom/obalom/taškou na roll-up ks 2
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2. Letáky ks 500

hrúbka papiera micr. 150

tlač g/m2 150

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. Roll-up bannery vrátane vytvorenia  grafického  návrhu pre každý roll-up banner 
osobitne  

Informácie pre  dodávateľa
grafické podklady pre každý roll-up banner dodá objednávateľ 
e-mailom. Dodávateľ  ich graficky spracuje a upraví podľa pokynov
objednávateľa.

potlač viacfarebná

konštrukcia systému roll-up je prilepený v tele mechaniky 

konštrukcia systému mechanizmus pre zrolovanie

2. Letáky A5

potlač jednostranná viacfarebná 

papier lesklý

Informácie pre dodávateľa grafický návrh dodá objednávateľ e-mailom. Dodávateľ ho upraví 
podľa pokynov objednávateľa. 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Dodávateľ zašle e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy podrobný 
aktualizovaný rozpočet s rozpisom jednotkových cien s rozpisom sadzby DPH a ceny bez  DPH a aj s DPH zaokrúhlených na 
2 desatinné miesta.

Dodávateľ predloží objednávateľovi najneskôr do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy e-mailový a telefonický kontakt 
osoby  zodpovednej za plnenie predmetu zákazky, ktorej objednávateľ do 6  pracovných dní od uzatvorenia zmluvy zašle 
e-mailom   grafické podklady na spracovanie  grafického  návrhu pre každý roll-up banner osobitne.  

Pred samotnou tlačou na roll-up bannery  dodávateľ predloží objednávateľovi e-mailom finálny návrh predmetu zákazky na 
posúdenie grafického dizajnu a jeho odsúhlasenie. Realizácia zákazky bude možná až po vzájomnom písomnom odsúhlasení 
medzi dodávateľom a objednávateľom.

Dodávateľ udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie predmetu zákazky bezvýhradne a územne, časovo a vecne 
neobmedzene za účelom nerušeného užívania v súlade s podmienkami stanovenými zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorským 
zákonom v znení neskorších predpisov. Odmena v zmysle uvedeného zákona je súčasťou zmluvnej ceny.

Roll-upp bannery musia byť nové, nepoužívané, kompletné, v požadovanom množstve, funkčné, v opačnom prípade si 
objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol a nezaplatiť cenu objednaného tovaru. Pokiaľ v primeranej 
lehote určenej objednávateľom nedôjde k odstráneniu nedostatkov, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.

Dodávateľ poskytne objednávateľovi  záruku 24 mesiacov odo dňa prevzatia  roll-up bannerov. Pri uplatnení vady v záručnej 
dobe je dodávateľ povinný do 5 pracovných dní sa na vlastné náklady dostaviť do sídla objednávateľa za účelom odstránenia 
vady.

V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou celého predmetu zmluvy vrátane   vytvorenia   
grafického návrhu pre každý  roll-up banner  osobitne, prepravných nákladov a iných poplatkov súvisiacich s dodaním 
predmetu zákazky na miesto plnenia.

Dodávateľ je povinný pripraviť a predložiť na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa preberací protokol po 
vykonaní všetkých požadovaných úkonov súvisiacich s riadnym dodaním a prevzatím premetu zákazky. Preberací  protokol 
podpíšu oprávnení zamestnanci za dodávateľa a objednávateľa. Ako preberací protokol môže slúžiť aj Dodací list.

Súčasťou podrobného položkového rozpočtu, faktúry dodávateľa a preberacieho protokolu/dodacieho listu bude číslo Zmluvy, 
číslo súvisiaceho projektu a presný názov projektu v rámci ITMS 2014+, s ktorým objednávateľ oboznámi dodávateľa po 
prevzatí Zmluvy. 

Predmet zmluvy je financovaný zo zdrojov EÚ.

Zmluva a nadobudnutie účinnosti Zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami v súlade s čl. XV Všeobecných  zmluvných podmienok 
"Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ" OPET v platnom znení.
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Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného 
finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v 
zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.

V prípade, ak sa dodávateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby 
bola v súlade so zmluvnou cenou t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila.

Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 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 vrátane DPH. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu 
Zmluvy na základe preberacieho protokolu. Prílohou faktúry je preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Preberací protokol vypracuje dodávateľ.

 V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so Zmluvou, má objednávateľ 
právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že lehota splatnosti začne plynúť po doručení opravenej, resp. 
doplnenej faktúry. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.

Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k 
plneniu zo Zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom a výsledky kontroly príslušného oprávneného orgánu neumožňujú 
financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok. Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne stanovená  lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných 
podmienok.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: K dolnej stanici 7282/20A

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.08.2017 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 502,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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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: 67,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 81,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 23.06.2017 11:02:01

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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