
Objednávka č. 7/2022

Dodávatel': Odberatel':MADNESS
ADVERTISING k. s.
Drieňová 34, 821 02
Bratislava

Inovačné partnerské
centrum
Hlavná 139
08001 Prešov

IČO: 47 852 453
DIČ: 202411 9196

IČO: 45734348
DIČ: 2023550276

Dátum vystavenia: 25. 05. 2022

Objednávame si u Vás Stolík Professional L v množstve 1 kus vo Vami predložených
cenách na stránke https:llmadad.sk/c/stoliky-a-stolicky/stolik-professional_l :

Tovar Množstvo Cena bez DPH DPH Cena celkovo s DPH
Stolik Professional L 1 ks 259,00 € 51,80 € 310,80 €

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávanía)":

Predmetom zákazky je zabezpečenie reklarnného stolíka pre potreby lnovačného partnerského
centrá, z.z.p.o., Hlavná 139. 080 01 Prešov. Počet obstarávaných kusov: 1 kus. Vrátane
dopravy a vyloženia na rniesto plnenia: lnovačné partnerské centrum, Hlavná 139, 080 01
Prešov.

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

stolík: Stolík Professional L, tlač + konštrukcia s čiemou doskou
množstvo: 1 kus
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POPIS:

Popis produktu: Zaoblený prezentačný stolík, na ktorý sa pripevňuje grafický panel pomocou
suchého zipsu okolo stolíka. Súčast'ou balenia sú aj praktické obaly pre grafický panel a
dosky.
Rozmer grafiky: 219,5 x 89,8 cm (š x v)
Rozmer produktu: 120 x 93 x 48 cm (š x v x h)
Použitie: interiér
Príprava grafiky: PDF, 200 DPI (vel'kosť podl'a priloženej šablóny)
Záruka: 2 roky
Informácie: uchytenie grafiky pomocou suchého zipsu
Váha: 10 kg
Spósob využitia: prezentačný pult, informačný stolík alebo pult, reklamný stolík, prom o stolík
Výhody: stabilita vd'aka svojmu zaoblenému tvaru, pozostáva len z troch častí, l'ahká výmena
grafiky
Balenie: vystužená taška na drevenú dosku a tuba na grafiku
Farba vrchnej dosky: čiema alebo so štruktúrou dreva
Infonnácie o tlači: eco-solventná potlač na pop-up pvc materiál

Miesto a termín dodania predmetu zákazky spolu s dodacím Iistom a faktúrou: (uviesť
presné miesto dodania)
Podl'a aktuálnych požiadaviek verejného obstarávatel'a na adrese Hlavná 139, 080 01 Prešov
v termíne uvedenom na stránke https:llmadad.sk/c/stoliky-a-stolicky/stolik-professional_l .

Mgr. Jozef Šimko
Riaditel' lPC
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