
Objednávka č. 2/2020

Dodávate l': Odberatel': Inovačné partnerské
centrum
Hlavná 139
080 01 Prešov

CreoCom s.r.o.
Nitrianska 5
917 01 Trnava

IČO: 45734348
DIČ: 2023550276

IČO: 36691836
IČ DPH: SK2022262979

Dátum vystavenia: ll. 08. 2020

Objednávame si u Vás zabezpečenie Kitu pre pútnika (výbava turistu) _ turistický
batoh, fl'aša na vodu, tričko, mikina pre projekt Svätomariánska pút' ("Svetlo z
východu")", vo Vami predložených cenách:

Služba Cena bez DPH DPH Cena celkovo s DPH
Komplexné zabezpečenie Kitu pre

10. 385, - Eur 2.077,- Eur 12.462,- Eur_Qútnika(výbava turistul

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávaníaj':

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie Kitu pre pútnika (výbava turistu) _ turistický
batoh, fľaša na vodu, tričko, mikina pre projekt Svätomariánska pút' ("Svetlo z východu")".
Počet obstarávaných setov: 500 kusov. Vrátane dopravy a vyloženia na miesto plnenia:
Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139, 080 O l Prešov.

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

Batoh turistický: farba fialová alebo žltá, multifunkčný, rozmer min. 30 x 40 cm, potlač žltá
(pri fialovom batohu), resp. fialová (pri žltom batohu) na 2 miestach 1+0, 500 ks

Fľaša: fľaša nerezová alebo sklenená, uzáver fl'aše bez plastových častí (voda nie je v dotyku
plastov), 750 ml, potlač na 2 miestach 1+0, resp. gravírovanie, 500 ks
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Tričko: žltá farba trička, potlač jednofarebná (fialová) na dvoch miestach, gramáž: min. 150
g/m2 - 500 ks spolu, z toho ženské vel'kost' : M: 125 ks, L: 125 ks, mužské vel'kost' : L: 100
ks, M: 100 ks, XL: 50 ks,

Mikina s kapucňou: fialová farba mikiny, potlač jednofarebná (žltá), gramáž min.: 270 g/m2
- 500 ks, z toho: z toho ženské vel'kost' : M: 125 ks, L: 125 ks, mužské veľkost' : L: ]OOks,
M: 100 ks, XL: 50 ks,

Technické vlastnosti Hodnota a charakteristika

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

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

Podľa aktuálnych požiadaviek verejného obstarávatel'a v termíne 14. 09. 2020 na adrese
Hlavná 139,080 Ol Prešov. -

Mgr. Jozef Šimko
Riaditeľ IPC
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