ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
medzi
zmluvnými stranami:
Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK1881800000007000501106
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ: MADNESS Advertising, k.s.
Zastúpený: Martin Gálik
Sídlo: Drieňová 34, 821 02, Bratislava
IČO: 47 852 453
DIČ: 202 411 9196
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu IBAN: SK92 1100 0000 0029 4445 7031
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
ďalej spoločne ako „zmluvné strany“.
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 185/2015 Z.z.
Autorský zákon v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania v zmysle §
117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní”) s názvom: Rozšírená
verzia stánku Trnavského samosprávneho kraja 2019.
Článok 1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo – Rozšírenú verziu stánku
Trnavského samosprávneho kraja 2019 (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „dielo“), vrátane
zabezpečenia súvisiacich služieb, najmä zaškolenia
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montáže diela vrátane vybavenia a záväzok Objednávateľa za riadne dokončené a v súlade s
podmienkami tejto zmluvy vykonané, odovzdané a prevzaté dielo Zhotoviteľovi zaplatiť
zmluvne dohodnutú cenu podľa čl. 4 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa ods. 1 tohto článku vo vlastnom mene, na vlastnú
zodpovednosť, v lehote dohodnutej v tejto zmluve a v súlade s požiadavkami Objednávateľa a
podmienkami tejto zmluvy.
3. Bližšia špecifikácia rozsahu a technické požiadavky na zhotovenie a dodanie predmetu
zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 (ďalej len ako „prílohy“), ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s obsahom, rozsahom a povahou
diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje
takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
Článok 2
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovovanie diela konzultovať s Objednávateľom a dbať pri jeho
vypracovaní na pokyny Objednávateľa. Prípadné zmeny pri zhotovovaní diela môže Zhotoviteľ
realizovať iba s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa
môže odchýliť bez predchádzajúceho súhlasu len ak je to nevyhnutné v záujme Objednávateľa
a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas.
2. Zhotoviteľ je povinný:
a) dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, postupovať s náležitou
odbornosťou a chrániť záujmy Objednávateľa,
b) informovať Objednávateľa o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zhotovenie diela.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené porušením svojich povinností podľa tejto zmluvy.
4. V záujme riadneho splnenia predmetu zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť
Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť v rozsahu nevyhnutnom pre zhotovenie diela.
Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi bezodkladne po podpise tejto zmluvy všetky grafické
podklady súvisiace s potlačou.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy a
jej príloh je predmetom jeho činnosti.
6. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel
v zmysle čl. 1 tejto zmluvy a zaručuje, že vyhotovené a odovzdané dielo bude spĺňať všetky
platné normy STN.
7. Zhotoviteľ postupuje pri plnení tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
8. Vadou sa pre účely tejto zmluvy rozumie rozpor medzi dohodnutými podmienkami diela
podľa tejto zmluvy a skutočným stavom.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú
zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na strane Zhotoviteľa
ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienkou podľa predchádzajúcej vety musia
splniť všetky tieto subjekty.
10. Objednávateľ je oprávnený v priebehu zhotovovania diela kontrolovať kvalitu, spôsob
realizácie a súlad realizácie diela so zmluvnými podmienkami.
11. Zmluvné strany sú povinné informovať sa navzájom o všetkých skutočnostiach, ktoré sú
alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie tejto zmluvy.
12. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k tejto zmluve, alebo ktoré
majú byť uskutočnené na základe tejto zmluvy, musia byť urobené v písomnej podobe a druhej
strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom na adresy uvedené v záhlaví tejto
zmluvy, ak nie je medzi zmluvnými stranami stanovené alebo dohodnuté inak.
Článok 3
Čas, miesto a spôsob prevzatia diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas, v zmysle čl. 1 a príloh tejto zmluvy, v
súlade s výzvou na predloženie ponuky a s ponukou Zhotoviteľa predloženou v rámci verejného
obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy.
2. Záväzok Zhotoviteľa je splnený riadnym zhotovením a odovzdaním diela, vrátane jeho
doručenia na miesto určené Objednávateľom v zmysle čl. 1 a príloh tejto zmluvy. Dielo bude
odovzdané a prevzaté na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „Protokol“)
podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný
oznámiť Objednávateľovi písomne, prípadne telefonicky, najmenej 5 dní vopred pri zachovaní
lehoty v zmysle ods. 6 tohto článku zmluvy.
3. Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak nebude zhotovené a odovzdané v súlade s
touto zmluvou a jej prílohami.
4. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví v troch origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude
oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a
Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, pričom protokol musí jasne preukázať,
že Dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Dva originály
protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa.
Za Objednávateľa dielo prevezme: Mgr. Ľubica Mildeová
Za Zhotoviteľa dielo odovzdá: Martin Gálik
5. Objednávateľ má právo sa k obsahu Protokolu vyjadriť a požadovať úpravy a/alebo
doplnenia. Zhotoviteľ je povinný všetky úpravy a/alebo doplnenia do Protokolu doplniť.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví a dodá v termíne do 31.12.2019.
7. Miesto dodania a osadenia diela: prevádzka MADNESS Advertising, k.s., Golden City, Stará
Vajnorská 11, 831 04 Bratislava
8. Vlastnícke právo k dielu prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa okamihom podpisu
Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
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Článok 4
Cena a platobné podmienky
1. Cena za dielo bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v
preambule tejto zmluvy nasledovne:
Cena za dielo celkom bez DPH 44 801,33 eur
DPH 20% 8960, 27 eur
Celková cena spolu s DPH 53 761,60 eur
Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s
plnením predmetu tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru za dielo po protokolárnom odovzdaní a prevzatí
diela, preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami bude zároveň neoddeliteľnou
súčasťou tejto faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
3. Objednávateľ uhradí cenu za dielo podľa bodu I tohto článku za riadne a včas zhotovené
dielo podľa článku 1 a príloh tejto zmluvy prevodom finančných prostriedkov na účet
Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe vystavených faktúr.
4. Faktúry vyhotovené v 4 exemplároch musia obsahovať náležitosti v zmysle platnej
legislatívy upravujúcej náležitosti účtovných a daňových dokladov.
5. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh.
V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude
obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto
zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu resp. prepracovanie. Zhotoviteľ je
povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od
termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň
odoslania príslušnej peňažnej sumy (ceny diela) v zmysle faktúry vystavenej Zhotoviteľom v
súlade s ods. 2 tohto článku z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedených v záhlaví tejto
zmluvy.
Článok 5
Zodpovednosť za vady a záruka
1. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je
Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným
vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak Zhotoviteľ diela neurobí ani v
primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup Zhotoviteľa by viedol nepochybne k
podstatnému porušeniu zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť
ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na
ich použití trval.
3. Prípadnú reklamáciu vady diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení
vady v písomnej forme do rúk Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie
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Objednávateľa reklamovanú vadu bezodplatne odstrániť, a to v lehote do 10 dní od jej
uplatnenia Objednávateľom.
4. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo neboli odstránené ani v stanovenej lehote,
je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
5. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi i za škodu, ktorú spôsobí porušením svojich
povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych
predpisov.
6. Za nebezpečenstvo škody na diele zodpovedá až do jeho riadneho odovzdania a prevzatia v
zmysle čl. 3 ods. 2 tejto zmluvy Zhotoviteľ.
7. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Záručná doba
začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom a neplynie
v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
Článok 6
Sankcie a odstúpenie od zmluvy
1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením môže Zhotoviteľ žiadať úroky z
omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.
2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním diela v zmysle čl. 3 tejto zmluvy má
Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela s DPH za každý
začatý deň omeškania.
3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. Toto
neplatí v prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok z dôvodu na strane Objednávateľa.
4. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu vyfakturovať okamžite ako mu vznikne podľa
tejto zmluvy na ňu nárok. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi.
5. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej podstatného
alebo opakovaného porušenia druhou zmluvou stranou, pričom za podstatné porušenie zmluvy
zo strany Zhotoviteľa sa považuje:
_nevykonanie dohodnutého predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy a jej príloh;
_nedodržanie termínu plnenia.
6. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomne a je účinné dňom jeho doručenia
druhej zmluvnej strane.
7. Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi zmluvnými
stranami vyplývajúcimi z tejto zmluvy.
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Článok 7
Použitie diela, rozsah licencie
Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie diela v neobmedzenom
rozsahu. Licencia sa udeľuje bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti
tejto zmluvy.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom neupravené touto zmluvou sa riadia
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými v SR.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia k tejto zmluve sa môžu robiť len na základe dohody
zmluvných strán, formou očíslovaných písomných dodatkov k zmluve, podpísaných na to
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2: Grafický návrh stánku
Príloha č. 3: Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania
uvedeného v preambule tejto zmluvy zo dňa 20.11.2019.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých
Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, vyhlasujú, že vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu
vôľu, neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, súhlasia s jej obsahom a
dikciou a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú.

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

V Bratislave, dňa: 23.12.2019

V Trnave, dňa: 23.12.2019

v. r.
Martin Gálik
MADNESS Advertising, k. s.

v. r.
Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK Strana
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Príloha č.1
Opis predmetu zákazky – technická špecifikácia
Cieľ zadania
Cieľom zadania je zhotovenie diela s názvom „Rozšírená verzia stánku Trnavského
samosprávneho kraja 2019“, ktorého účelom je prezentácia kraja na výstavách a veľtrhoch.
Predmetom tejto zákazky je zhotovenie rozšírenej verzie výstavného stánku o rozmeroch
10 x 8 metrov a jeho vybavenia pre účely a potreby Trnavského samosprávneho kraja
(ďalej len TTSK). Dielo bude spracované podľa návrhu Objednávateľa, ktorý je uvedený
v Prílohe č. 3.
Východiská pre riešenie výstavného stánku:
1, jednoduchosť inštalácie samotnej výstavy zamestnancami TTSK (Odboru cestovného
ruchu)
2, modulárnosť pre jednotlivé druhy výstav a podujatí
3, individuálne riešenie vzhľadu podľa požiadaviek TTSK
4, prenosnosť s možnosťami vozového parku TTSK
Riešenie „na mieru“ podľa zadania zo strany TTSK, ktoré umožní zabezpečenie jedinečnosti
a kvalitného vizuálu pre prezentáciu kraja.
Modulárnosť pre rôzne veľkosti výstavnej plochy a rôzne potreby ďalších prezentačných
podujatí, pre ktoré bude expozícia používaná. Celá expozícia na väčšie podujatia, zároveň
moduly využiteľné aj pre zabezpečenie menších foriem prezentácie.
Jednoduchosť inštalácie samotnej výstavy zamestnancami TTSK (Odboru cestovného ruchu)
a zároveň prenosnosť v dopravných prostriedkoch vlastnených župou
Flexibilita použitia – ad hoc riešenie prezentácií na rôznych podujatiach pod záštitou TTSK, s
účasťou župana TTSK a podobne.
Zhotoviteľ diela musí dodržať nasledovné podmienky:
Bod A: zhotovenie rozšírenej verzie výstavného stánku vrátane vybavenia stánku:
a) Zhotoviteľ zabezpečí výrobu stánku podľa technickej špecifikácie a grafického
návrhu Objednávateľa (Príloha č. 2). Návrh dodaný Objednávateľom má orientačný
charakter a vymedzuje pôdorysné a vizuálne riešenie stánku. Za komplexný návrh
konštrukčného a nosného riešenia zodpovedá Zhotoviteľ.
b) Dovoz a odovzdanie kompletného diela musí byť uskutočnené k termínu 31.12.2019,
pričom odovzdanie a preberanie diela bude prebiehať nasledovne:
- Zhotoviteľ zabezpečí zostavenie hotového stánku na určenom mieste, na ktorom sa vopred
dohodnú obidve strany (preferované budú priestory zhotoviteľa) k termínu 31.12.2019,
Zhotoviteľ odprezentuje kompletne zhotovené a zostavené dielo, zabezpečí zaškolenie
montáže stánku a manuál k montáži v tlačenej a elektronickej forme. V prípade zistenia
nedostatkov diela je Objednávateľ oprávnený požadovať
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nápravu v potrebnom rozsahu podľa článku 5 v Zmluve. Zhotoviteľ je povinný uskutočniť
nápravu tak, aby nebola ohrozená realizácia výstavy. V opačnom prípade je Objednávateľ
oprávnený dožadovať sa finančnej kompenzácie u Zhotoviteľa podľa článku 6 v Zmluve.
c.) Zhotoviteľ zabezpečí dovoz zhotoveného diela na adresu Starohájska 10, 917 01 Trnava.
Bod B: technická špecifikácia diela
a.) Objednávateľ dodá grafický návrh, vizualizácie stánku a technickú špecifikáciu diela, na
základe ktorej Zhotoviteľ vyhotoví predmetné dielo. V prípade uvedených alternatívnych
riešení zhotovenia určitých prvkov, je Zhotoviteľ povinný pred realizáciou dané prvky
konzultovať s Objednávateľom.
b.) Grafické podklady na realizáciu potlače vertikálnych prvkov budú dodané Objednávateľom
v digitálnej forme.
c.) Stánok bude vyrobený z ľahkej kovovej konštrukcie, ktorá vychádza zo základného
skladobného modulu 1 m. Konštrukcia musí spĺňať nasledovnú charakteristiku: jednoduchá
montáž a demontáž (so stánkom môže manipulovať osoba, ktorá nepotrebuje špeciálne
montážne vedomosti a zručnosti), stánok zložiteľný v priebehu 1 pracovného dňa, variabilná a
prispôsobiteľná konštrukcia (umožní variabilné zloženie v danom module), stánok jednoducho
skladovateľný a prenosný, prevoz stánku bude možné zabezpečiť štandardným osobným
automobilom. Kompletné konštrukčné riešenie stánku, ktoré bude spĺňať príslušné nosné a
technické požiadavky, zabezpečí Zhotoviteľ.
d.) Súčasťou vybavenia stánku budú aj nasledovné prvky, vizualizácia v Prílohe č.2 a presná
špecifikácia v Prílohe č. 3:
1. 1 ks T3works® Rozšírenie stánku – Konštrukcia - Svetelná stena nová, prechod do
kuchynky, zázemie pre obrazovku
2. 1 ks T3works® Rozšírenie stánku - Podsvietenie Wandlite
3. 5ks LED Svetlá Standard, T3works® Black - s držiakom na profil
4. 58,20 m2 T3works® Rozšírenie stánku - Tlač na Textil Blackback, Textil, Black Back
200g, 4+0, 2x_100x300cm + 2x_185x300cm + 4x_100x300cm +1x_350x300cm +
2x_200x300cm + 2x_75x300cm + 2x_35x300cm
5. 12m2 T3works® Rozšírenie stánku - Tlač na Textil Backlite, Textil, Backlight, 4+0,
4x_100x300cm
6. 2 ks T3works® Závesná konštrukcia V1 Horizontálny formát 155x100x120cm
(DxŠxV)
7. 12m2 T3works® Závesná konštrukcia - Tlač na Textil Backlite, Textil, Backlight,
4+0, 4x_120x155cm + 4x_100x120cm
8. 3,1m2 T3works® Závesná konštrukcia - Tlač na Textil Blackback, Textil, Black Back
200g, 4+0, 2x_100x155cm
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9. 2 ks T3works® Závesná konštrukcia - Podsvietenie Wandlite
10. 3ks T3works® Závesná konštrukcia V2, Formát na Výšku 120x100x155cm (DxŠxV)
11. 20,46m2T3works® Závesná konštrukcia - Tlač na textil Backlite, Textil, Backlight,
4+0, 6x_120x155cm + 6x_100x155cm
12. 3,6m2 T3works® Závesná konštrukcia - Tlač na textil BlackBack, Textil, Black Back
200g, 4+0, 3x_120x100cm
13. 4 ks T3works® Závesná konštrukcia - Podsvietenie Wandlite
14. 1 ks T3works® Závesné konštrukcie - montáž, demontáž, 5 ks zavesných konštrukcií
(platí pre Bratislavu)
15. 1 ks T3works® Závesné konštrukcie - instalačný materiíl 5 ks zavesných konštrukcií
(platí pre Bratislavu)
16. 6 ks T3works® rovné pulty pre vystavovateľov – Systém
17. 11,4m2 T3works® rovné pulty pre vystavovateľov - Tlač na Textil, Textil, Black
Back 200g, 4+0, 6x_80x100cm + 12x_55x100cm
18. 12 ks T3works® Doplnenie Stand BY stolíkov
19. 22,68m2 T3works® Pretlač Stand BY stolíkov, Textil, Polyester 210g, 4+0,
12x_189x100cm
20. 1 ks T3works® Hlavné Pulty doplnenie
21. 8,23m2 T3works® Hlavné pulty - Tlač na Textil, Textil, Polyester 210g, 4+0,
1x_358x100cm + 1x_465x100cm
22. 18m2 T3works® Pretlač textil Blackback Predná strana zázemia č.9, Textil, Black
Back 200g, 4+0, 2x_300x300cm
23. 15m2 T3works® Pretlač texti Blackback Zadná stena č.8, Textil, Black Back 200g,
4+0, 5x_100x300cm
24. 6m2 T3works® Pretlač textil Backlite - podsvietená stena č.10, Textil, Backlight, 4+0,
2x_100x300cm
25. 6 ks Stolička Tetra, Tetra Gray
26. 1 ks T3works® Náhradné diely
27. 10 ks Stojan Vito, 10xA4
28. 1 ks Drevená stena nové panely
29. 8ks T3works® Obaly, Taška M - 105x21x21 cm, Nylónová vystužená tašla na profily,
alebo na časti stánku
30. 6 ks T3works® Obaly, Taška na dosky L - 101x18x76 cm, Nylónová vystužená tašla
na dosky k stolíkom, alebo poličkám
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Príloha č.2
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Príloha č.3
Cenová ponuka Strana 12 -15 z 15
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