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Objednávka č. 2/2021

Dodávateľ: Odberateľ:
CreoCom s.r.o.
Nitrianska 5
917 01 Trnava
IČO:36691836IČ
DPH:SK2022262979

Inovačné partnerské
centrum
Hlavná 139
08001 Prešov

IČO: 45734348
DIČ: 2023550276

Dátum vystavenia: 06.05. 2021

Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie športového darčekového setu - čelovka,
multifunkčná tubová šatka pre projekt Svätomariánska púť ("Svetlo z východu")". Počet
obstarávaných setov: 35 kusov. Vrátane dopravy a vyloženia na miesto plnenia: Inovačné partnerské
centrum, Hlavná 139,08001 Prešov vo Vami stanovených cenách:

Služba Cena bez DPH DPH Cena celkovo s DPH

Zabezpečenie športového
darčekového setu - čelovka, 340,20, - Eur 68,04,- Eur 408,24,- Eur
multifunkčná tubová šatka

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania}':

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie športového darčekového setu - čelovka,
multifunkčná tubová šatka pre projekt Svätomariánska púť ("Svetlo z východu")" . Počet
obstarávaných setov: 35 kusov. Vrátane dopravy a vyloženia na miesto plnenia: Inovačné partnerské
centrum, Hlavná 139,08001 Prešov.

Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky:
Funkcia
Technické vlastnosti, jednotka

športová tubová multifunkčná šatka: farba žltá, multifunkčná 100% poyester, univerzálne
využitie, pri edušný materiál, možnosť prať v práčke, potlač fialová (pri žltej šatke) na 2
miestach 1+0,35 ks
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čelovka: s LED diódami, s viacerými funkciami svietenia, nastaviteľným popruhom, potlač
na 2 miestach 1+0, resp. gravírovanie, 35 ks

Technické vlastnosti Hodnota a charakteristika

Farba potlače - fialová, žltá, čierna
Potlač: - farba musí byť oteruvzdorná, odolná voči UV žiareniu a vodeodolná,
je prípustné igravírovanie

Miesto a termín dodania predmetu zákazky spolu s dodacím listom a faktúrou: (uviesť
presné miesto dodania,. )

Podľa aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa v termíne 14. 09. 2020 na adrese
Hlavná 139, 080 01 Prešov.

,
Mgr. JOZta ~

Riaditeľ IPC
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<info@ipcpo.sk>

<obchod05@creocom.sk>
Skrytá kópia Jozef Simko <jozef.simko@vucpo.sk>

Dátum 06.05.2021 14:07
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Dobrý deň prajem pani Lukačovičová,

na základe nášho telefonického rozhovoru Vám v prilohe posielam oficiálnu objednávku na zabezpečenie
Zabezpečenie športového darčekového setu - čelovka, multifunkčná tubová šatka pre projekt Svätomariánska púť
("Svetlo z východu"), č. PLSK.Ol.Ol.00-SK-0016/l6.
Na základe funkčnej a technickej špecifikác~e predmetu zákazky, nám bola Vašou spoločnosťou predložená cenová
ponuka, ktorá bola vybraná ako viťazná. Súčasťou prilohy je aj obrazovy materiál + dizajn manuál projektu SMP,
ktory Vám môže slúžiť ako vzor.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Inovačné partnerské centrum
Hlavná 139
080 Ol Prešov
IČO: 45734348

S úctivým pozdravom

Mgr. Michal Olejár - osoba vykonávajúca prieskum trhu
projektový manažér
0948 874 048
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Multifunkčná šatka, žltá, 35 ks - AP741272-02

r Interreg
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Umiestnenie loga: podľa náhľadu, 1 + O
Vel'kosť loga: 88,7 x 100 mm
Farebnosť: PANTONE 269 C
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Everest čelovka, 35 ks - P518.020

~, .II n.t:=rr~~
p,.,. Pol'sko-Slovensko

samolepka na zadnú stranu
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Umiestnenie loga: podľa náhľadu
Veľkosť loga: 2,5 x 2 cm
Farebnosť: PANTONE CMYK
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