ZMLUVA
O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB PUBLICITY A KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ
Sídlo
IČO
DIČ
Zastúpený
Bankové spojenie
- číslo účtu

: Žilinský samosprávny kraj
: Komenského 48, 011 09 Žilina
: 37 808 427
: 202 162 66 95
: Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
: Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, 010 11 Žilina
: 0360361117/5600

Osoby oprávnené jednať v
- zmluvných veciach
- realizačných veciach

- kontaktná osoba
Telefonický kontakt
E-mailová adresa

:
Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK
Ing. Milan Ovseník, riaditeľ odboru SO/RO pre ROP alebo
riaditeľom odboru poverený zamestnanec odboru SO/RO pre
ROP
Mgr. Zuzana Harciníková
041/50 32 352
zuzana.harcinikova@zask.sk

(ďalej len „objednávateľ“ )
a
Zhotoviteľ
Sídlo
IČO
DIČ
Zastúpený
Bankové spojenie
Číslo účtu
Kontaktná osoba
Telef. kontakt
E-mail. adresa

: EKONO-PRINT, s.r.o.
: Škultétyho 14, 036 01 Martin
: 360 15 725
: SK2020118364
: Maroš Sýkora, konateľ
: Tatra Banka, a. s., M. R. Štefánika 70, Martin
: 262 837 1092/1100
Mgr. Lenka Šluchová
0910 700 100, 043/43 04 801
lenka@ekono-print.sk

(ďalej len „poskytovateľ“ )

II.
Predmet plnenia
2.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na predmet zákazky tejto dohody použil postup zákazka s nízkou hodnotou s výzvou na predloženie ponuky pre realizáciu projektu
s názvom: „Zabezpečenie aktivít informovania a publicity decentralizovaných opatrení
ROP v Žilinskom samosprávnom kraji“, kód ITMS 22160120027.
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Prioritná os: 6 Technická pomoc
Opatrenie: 6.1 Technická pomoc
Číslo výzvy: písomné vyzvanie s kódom ROP-6.1-2010/01-ZA
Tento projekt realizuje objednávateľ na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku číslo Z2216012002701 uzatvorenej s vtedajším Ministerstvom
pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR dňa 25.10.2010.
2.2 Poskytovateľ na základe tejto zmluvy poskytne objednávateľovi nasledovné služby:
- zhotovenie informačných a propagačných materiálov (v rozsahu – úprava, tlač
a zviazanie) podľa grafického návrhu objednávateľa (ďalej len „materiál“) vrátane
dopravy tohto materiálu na miesto určenia, ktorým je Žilinský samosprávny kraj, odbor
SO/RO pre ROP, sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina.
2.3 Poskytovateľ touto zmluvou zo svojho vlastníctva predáva a objednávateľ do svojho
výlučného vlastníctva kupuje materiál v nižšie uvedenom druhu a množstve:
Informačná publikácia

150 ks

Diár na rok 2013 A5

40 ks

Nástenný kalendár na rok
2013

50 ks

Vianočné a novoročné
pozdravy + obálky

85 ks

Darčekové balenia:
Guľôčkové pero a zápisník

50 ks

- tlač - 20 stranovej publikácie + obálka, formát A4,
plnofarebná, zošitová väzba, kvalitný papier –
kriedový lesklý, hmotnosť 150g/m2, obálka (t. j.
predná a zadná stena) – hmotnosť papiera 250g/m2
- grafické spracovanie (text, logá, fotky dodá
objednávateľ)
- predpokladaná doba dodania – november 2012
- veľkosť A5, denný, s koženkovou povrchovou
úpravou s razbou (znak EÚ a ŽSK), výplň obyčajný
papier 60 g/m2
- predpokladaná doba dodania – november 2012
- veľkosť 420x310mm,
- grafické spracovanie a výrobu kalendára
s predtlačeným logom EÚ, ŽSK, ROP a obrázkami,
kt. dodá objednávateľ
- predpokladaná doba dodania – november 2012
- dvojlist, s predtlačeným textom a znakom EÚ a
ŽSK, rozmer: 170 x 115 + obálka prispôsobená
rozmeru pozdravu, lesklý papier, hmotnosť
350g/m2
- predpokladaná doba dodania – november 2012
- guľôčkové pero s podtlačou loga EÚ a ŽSK –
čierna náplň
2

Guľôčkové pero
a kľúčenka

50 ks

Guľôčkové pero a USB
kľúč

50 ks

Guľôčkové pero, kľúčenka
a vizitkár

30 ks

Keramická šálka 0,27 l

200 ks

2-dielna kávová sada

60 sád

Pero

100 ks

Brožúra

50 ks

Letáky

300 ks

Pero

200 ks

Poznámkový blok

200 ks

- zápisník - 160 listový, linajkový papier, vrchný
materiál: koženka s razbou znaku EÚ s logom EÚ
- darčekové balenie v čiernej farbe s logom EÚ
- predpokladaná doba dodania – október 2012
- guľôčkové pero s podtlačou loga EÚ a ŽSK –
modrá náplň
- kľúčenka – kov, s razbou loga EÚ
- darčekové balenie v sivej farbe s logom EÚ
- predpokladaná doba dodania – október 2012
- guľôčkové pero s podtlačou loga EÚ – modrá
náplň
- USB kľúč veľkosti 16 GB s razbou loga EÚ
- darčekové balenie v tmavej farbe s logom EÚ
- predpokladaná doba dodania – október 2012
- guľôčkové pero podtlačou loga EÚ – čierna
náplň
- kľúčenka – kov s razbou loga EÚ, rôzneho tvaru
- vizitkár - vrchný materiál: koženka s razbou
znaku EÚ
- darčekové balenie v čiernej farbe s logom EÚ
- predpokladaná doba dodania – október 2012
- bielej farby s potlačou grafiky, kt. dodá
objednávateľ
- každá šálka v darčekovom obale s logom EÚ
- predpokladaná doba dodania – október 2012
- keramika bielej farby s logom EÚ
- darčekové balenie s logom EÚ a ROP
- predpokladaná doba dodania – október 2012
- guľôčkové pero s podtlačou loga EÚ a ŽSK
náplň
- predpokladaná doba dodania – október 2012
- tlač 20 stranovej brožúry - obálka, formát A5,
plnofarebná, zošitová väzba, kvalitný papier –
kriedový lesklý hmotnosť 150g/m2, obálka (t.j.
predná a zadná stena) – hmotnosť 250g/m2
- grafické spracovanie dodá objednávateľ (fotky +
text + graf. úprava)
- predpokladaná doba dodania- február 2013
- tlač - „skladačka“, 4 strany - obojstranné,
plnofarebné, formát A5, kvalitný papier – kriedový
lesklý hmotnosť 150g/m2
- grafické spracovanie dodá objednávateľ
- predpokladaná doba dodania - apríl 2013
- guľôčkové pero s podtlačou loga EÚ a ŽSK –
modrá náplň
- predpokladaná doba dodania - apríl 2013
- veľkosť A4, s hrebeňovou väzbou v ľavej časti,
linajkový papier, 65 stranový, s rôznou grafikou
obrázkov na obálke, kt. dodá objednávateľ
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Taška na dokumenty

100 ks

Diár na rok 2014

40 ks

Stolový kalendár
na rok 2014

40 ks

Vianočné a novoročné
pozdravy + obálky

85 ks

- s logom EÚ a ŽSK na obálke
- predpokladaná doba dodania - apríl 2013
- polyester, s držaním do ruky, s 2 priehradkami vo
vnútri, so zapínaním na zips, farba – rôzna,
s podtlačou loga EÚ a ŽSK,
- rozmer 38,5x28,5x3,5 cm
- predpokladaná doba dodania - apríl 2013
- veľkosť A5, denný, s koženkovou povrchovou
úpravou s razbou (znak EÚ a ŽSK), výplň obyčajný
papier 60 g/m2
- predpokladaná doba dodania – november 2013
- s predtlačeným logom EÚ, ROP, ŽSK, matný
papier, hmotnosť 170 g/m2
- predpokladaná doba dodania – november 2013
- dvojlist, s predtlačeným textom a znakom EÚ a
ŽSK, rozmer: 170 x 115 + obálka prispôsobená
rozmeru pozdravu, lesklý papier, hmotnosť 350
g/m2
- predpokladaná doba dodania – november 2013

2.4 Materiál podľa tejto zmluvy je poskytovateľ povinný dodať objednávateľovi
v parametroch stanovených podľa tohto čl. tejto zmluvy, pri dodržaní príslušných noriem
STN a v takom stave, aby materiál bol spôsobilý na riadne a bezpečné používanie.
Materiál musí byť nový a nesmel byť pred uzatvorením tejto zmluvy používaný.
2.5 Poskytovateľ poskytuje na materiál záruku. Doba záruky je 24 mesiacov a začína plynúť
odo dňa podpísania dodacieho listu objednávateľom, ktorý plní súčasne funkciu
záručného listu.
2.6 Poskytovateľ zodpovedá nielen za faktické, ale aj za právne vady materiálu.
2.7 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol materiál v oprave. Poskytovateľ sa
zaväzuje v dobe záruky nastúpiť na servis do 24 hodín od nahlásenia závady a vykonať
servisné opravy bezplatne. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie dodaného materiálu
spôsobené nevhodnou manipuláciou zo strany objednávateľa.
III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby zhotovenia materiálu a dodať požadovaný
materiál po špecifikácii najmenej názvu a množstva materiálu podľa tejto zmluvy, na
základe objednávky objednávateľa podľa čl. IV riadne, včas a s odbornou starostlivosťou.
3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje do troch dní od podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými
stranami dodať objednávateľovi ponukový katalóg na propagačné materiály.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za riadne a včasné poskytnutie
služieb a za riadne a včasné zhotovenie a dodanie materiálu podľa tejto zmluvy.
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3.4 Poskytovateľ je povinný dodať objednávateľovi objednaný materiál v stave spôsobilom na
riadne užívanie, v čo najlepšej kvalite formou predaja a objednávateľ je povinný zaplatiť
poskytovateľovi dohodnutú cenu materiálu z dôvodu odplatného prevodu vlastníckeho
práva k materiálu na objednávateľa.
3.5 Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy oprávnenými osobami
a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. Za oprávnené osoby sa považuje poskytovateľ
pomoci z fondov EÚ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná
Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a nimi oprávnené osoby,
splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
IV.
Objednávka a čas plnenia
4.1 Objednávky objednávateľa na zhotovenie a dodanie materiálu uvedeného v čl. II ods. 2.3
tejto zmluvy musia byť písomné a musia obsahovať najmenej názov, množstvo
materiálu, musia byť podpísané a datované, a doručené poskytovateľovi poštou alebo
elektronickými prostriedkami.
4.2 Poskytovateľ je povinný materiál pre objednávateľa zhotoviť a zhotovený materiál
dodávať objednávateľovi na základe vyzvania objednávateľa formou písomnej
objednávky, do 30 kalendárnych dní.
4.3 Záväzok poskytovateľa vyplývajúci z tejto zmluvy je splnený riadnym vykonaním
a poskytnutím služieb a odovzdaním zhotoveného materiálu objednávateľovi podľa tejto
zmluvy, čo bude potvrdené prevzatím objednaného materiálu na dodacom liste osobou
oprávnenou jednať za objednávateľa v realizačných veciach prípadne kontaktnou osobou,
ktoré sú uvedené v čl. I tejto zmluvy.
V.
Cena a platobné podmienky
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľovi za riadne a včasné zhotovenie materiálu
a dodanie zhotoveného materiálu objednávateľovi podľa tejto zmluvy patrí odmena
v úhrnnej výške 7 714,80 € s DPH (slovom sedemtisícsedemstoštrnásť EUR a 80/100
osemdesiat Eurocentov). Cena je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena
maximálna počas platnosti tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov. Uvedená cena zodpovedá maximálnemu množstvu
zhotoveného a dodaného materiálu uvedeného v čl. II ods. 2.3 tejto zmluvy. Cena
materiálu podľa jednotlivých položiek je uvedená v cenovej ponuke poskytovateľa, ktorá
tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. V cene sú zahrnuté aj nevyhnutné a účelne vynaložené
náklady vzniknuté poskytovateľovi pri riadnom plnení svojho záväzku vrátane nákladov
na dopravu zhotoveného materiálu objednávateľovi na miesto určenia podľa čl. II ods.
2.2.
5.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu uvedenú v ods. 5.1 tohto článku na
základe faktúr vystavených poskytovateľom.
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5.3 Faktúry budú splatné do 30 kalendárnych dní od ich doručenia objednávateľovi.
Prílohou faktúr bude objednávka a zoznam skutočne dodaného materiálu, ktorý je
predmetom fakturácie s dodacím listom, ktorý súčasne slúži aj ako záručný list.
5.4 Faktúry a jej prílohy musia byť vyhotovené v 4 origináloch a musia obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou legislatívou. V prípade, že
faktúry alebo jej prílohy nebudú obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu
resp. budú v nich uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený
takéto faktúry vrátiť pred ich splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 15
dňová lehota splatnosti od jej doručenia objednávateľovi.
5.5 Faktúry a jej prílohy musia obsahovať okrem predpísaných náležitostí daňového dokladu
aj text: Projekt „Zabezpečenie aktivít informovania a publicity decentralizovaných
opatrení ROP v Žilinskom samosprávnom kraji“, kód projektu 22160120027.
VI.
Urovnávanie sporov
6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy riešiť prednostne
vzájomným rokovaním a dohodou, inak ich budú prejednávať slovenské všeobecné súdy
v zmysle ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
6.2 Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak riadia sa právne vzťahy vyplývajúce z tejto
zmluvy Obchodným zákonníkom.
VII.
Zmluvná pokuta
Pre prípad omeškania s plnením tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovných
sankciách:
a) za omeškanie objednávateľa so zaplatením faktúry má poskytovateľ právo požadovať
zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej ceny za každý deň
omeškania,
b) za omeškanie poskytovateľa s plnením predmetu zmluvy má objednávateľ právo
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny objednaného materiálu
definovanej v prílohe č. 1 tejto zmluvy za každý deň omeškania.
VIII.
Zánik zmluvy
8.1 Túto zmluvu môže vypovedať len objednávateľ a to z akéhokoľvek dôvodu.
8.2 Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej
zmluvnej strane. Poskytovateľ sa zaväzuje riadne dokončiť všetky dohodnuté služby,
prípadne dodať všetok potrebný materiál objednávateľovi, na ktoré je povinný podľa
objednávky prijatej ešte pred vypovedaním tejto zmluvy, resp. v čase plynutia
výpovednej lehoty.
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8.3 Táto zmluva môže byť zrušená tiež po vzájomnej písomnej dohode oboch zmluvných
strán.
IX.
Osobitné ustanovenie
Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedeli pri plnení tejto zmluvy, a to aj po skončení zmluvného vzťahu podľa tejto zmluvy.
X.
Záverečné ustanovenia
10.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou trvá do 31.12.2013.
10.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na stránke objednávateľa
v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony.
10.3 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať v priebehu jej platnosti len formou obojstranne
potvrdených písomných dodatkov.
10.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu
porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni a ani inak za jednostranne nevýhodných
podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi v tejto zmluve.
10.5 Súčasťou zmluvy je príloha č. 1 s názvom „Cenová ponuka firmy EKONO-PRINT, s. r.
o. Martin“.
10.6 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch s platnosťou originálu, pričom štyri
exempláre si ponecháva objednávateľ a dva exempláre si ponecháva poskytovateľ.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

v Žiline, dňa 7.11.2012

v Martine, dňa 7.11.2012

...........................................................
Ing. Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja

..........................................................
Maroš Sýkora
konateľ
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Žilinský samosprávny
kraj

EKONO - PRINT s.r.o.
Škultétyho 14,036 01 MARTIN
Tel.:043/430 480 1
Fax:043/430 480 2
IČO: 36 015 725, DIČ: SK2020118364
E-mail: info@ekono-print.sk
Cenová ponuka
názov

Informačná publikácia- tlač - 20 stranovej
publikácie + obálka, formát A4, plnofarebná,
zošitová väzba, kvalitný papier – kriedový lesklý,
hmotnosť 150g/m2, obálka (t. j. predná a zadná
stena) – hmotnosť papiera 250g/m2
- grafické spracovanie (text, logá, fotky dodá
objednávateľ)
diár na rok 2013 A5 - veľkosť A5, denný, s
koženkovou povrchovou
úpravou s razbou (znak EÚ a ŽSK), výplň
obyčajný papier 60g/m2

množstvo

suma za ks

150

2,48 €

40

5,70 €

potlač za
ks

1,97 €

suma za ks spolu

suma za ks s DPH

spolu s DPH

2,48 €

2,98 €

447,00 €

7,67 €

9,20 €

368,00 €

Nástenný kalendár na rok 2013, - veľkosť
420x310mm,
- objednávateľ požaduje grafické spracovanie a
výrobu kalendára s predtlačeným logom EÚ, ŽSK,
ROP a obrázkami, kt. dodá
Vianočné a novoročné
pozdravy + obálky, - dvojlist, s predtlačeným
textom a znakom EÚ a ŽSK, rozmer: 170 x 115 +
obálka prispôsobená rozmeru pozdravu, lesklý
papier, hmotnosť 350g/m2

Guľôčkové pero a zápisník- guľôčkové pero s
podtlačou loga EÚ a ŽSK – čierna náplň
- zápisník - 160 listový, linajkový papier obyčajný,
hmotnosť 80g/m2, vrchný materiál: koženka s
razbou znaku EÚ s logom EÚ
- darčekové balenie v čiernej farbe s logom EÚ
Guľôčkové pero a kľúčenka - guľôčkové pero s
podtlačou loga EÚ a ŽSK – modrá náplň
- kľúčenka – kov, s razbou loga EÚ
- darčekové balenie v sivej farbe s logom EÚ,

Guľôčkové pero a USB kľúč - guľôčkové pero s
podtlačou loga EÚ – modrá náplň
- USB kľúč veľkosti 16 GB s razbou loga EÚ
- darčekové balenie v tmavej farbe s logom EÚ

9,30 €

11,16 €

558,00 €

0,330 €

1,57 €

1,88 €

159,80 €

16,500 €

3,070 €

19,57 €

23,48 €

1 174,00 €

50

1,980 €

3,670 €

5,65 €

6,78 €

339,00 €

50

13,600 €

2,430 €

16,03 €

19,24 €

962,00 €

50

9,300 €

85

1,240 €

50

2

Guľôčkové pero, kľúčenka a vizitkár- guľôčkové
pero podtlačou loga EÚ – čierna náplň
- kľúčenka – kov s razbou loga EÚ, rôzneho tvaru
- vizitkár - vrchný materiál: koženka s razbou
znaku EÚ
- darčekové balenie v čiernej farbe s logom EÚ
30

9,380 €

2,820 €

12,20 €

14,64 €

439,20 €

200

1,610 €

0,640 €

2,25 €

2,70 €

540,00 €

60

5,570 €

1,635 €

7,21 €

8,65 €

519,00 €

Pero - guľôčkové pero s podtlačou loga EÚ a ŽSK
-náplň modrá

100

0,170 €

0,830 €

1,00 €

1,20 €

120,00 €

Brožúra - tlač 20 stranovej brožúry - obálka,
formát A5, plnofarebná, zošitová väzba,
kvalitný papier – kriedový lesklý hmotnosť
150g/m2, obálka (t.j. predná a zadná stena) –
hmotnosť 250g/m2
- grafické spracovanie dodá objednávateľ (fotky +
text + graf. úprava)

50

2,500 €

2,50 €

3,00 €

150,00 €

300

0,390 €

0,39 €

0,47 €

141,00 €

200

0,220 €

0,75 €

0,90 €

180,00 €

Keramická šálka 0,27 l - bielej farby s potlačou
grafiky, kt. dodá objednávateľ
- každá šálka v darčekovom obale s logom EÚ,
potlač 2F na šálku + 1F krabica
2-dielna kávová sada- keramika bielej farby s
logom EÚ
- darčekové balenie s logom EÚ a ROP

Letáky- tlač - „skladačka“, 4 strany - obojstranné,
plnofarebné, formát A5, kvalitný papier – kriedový
lesklý hmotnosť 150g/m2

Pero - guľôčkové pero s podtlačou loga EÚ a ŽSK
- náplň modrá

0,530 €

3

Poznámkový blok - veľkosť A4, s hrebeňovou
väzbou v ľavej časti, linajkový papier, 65
stranový, s rôznou grafikou obrázkov na obálke,
kt. dodá objednávateľ
- s logom EÚ a ŽSK na obálke

2,35 €

2,82 €

564,00 €

1,100 €

2,45 €

2,94 €

294,00 €

7,300 €

2,360 €

9,66 €

11,59 €

463,60 €

40

1,800 €

0,900 €

2,70 €

3,24 €

129,60 €

85

1,300 €

0,330 €

1,63 €

1,96 €

166,60 €

200

2,350 €

100

1,350 €

40

Taška na dokumenty - polyester, s držaním do
ruky, s 2 priehradkami vo vnútri, so zapínaním na
zips, farba – rôzna, s podtlačou loga EÚ a ŽSK, rozmer 38,5x28,5x3,5 cm
Diár na rok 2014- veľkosť A5, denný, s
koženkovou povrchovou úpravou s razbou (znak
EÚ a ŽSK), výplň obyčajný papier 60g/m2
Stolový kalendár
na rok 2014 - s predtlačeným logom EÚ, ROP,
ŽSK, matný papier, hmotnosť 170g/m2
PF10 Vianočné a novoročné
pozdravy + obálky- dvojlist, s predtlačeným
textom a znakom EÚ a ŽSK, rozmer: 170 x 115 +
obálka prispôsobená rozmeru pozdravu, lesklý
papier, hmotnosť 350g/m2

7 714,80 €
Ponuku vypracoval:

Mgr. Šluchová Lenka
Ekono-print
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