Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20169654_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo:

Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:

00603481

DIČ:

2020372596

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK7275000000000025827813CEKOSKBX

Tel:

+421 259356342

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Profesia, spol. s r.o.

Sídlo:

Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35800861

DIČ:

2020280933

IČ DPH:

SK2020280933

Číslo účtu:

SK9611000000002622545581

Tel:

+421232209120

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Balík služieb elektronickej inzercie pracovných ponúk

Kľúčové slová:

inzercia, volne pracovne miesta, inzerát

CPV:
Druh/y:

79000000-4 - Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské
a bezpečnostné služby
Služba

Kategória služieb:

13. Reklamné služby

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Balík služieb elektronickej inzercie pracovných ponúk, ktorý obsahuje zverejnenie 70 inzerátov voľných pracovných miest,
prístup do databázy životopisov, službu logo v zozname pracovných ponúk. V rámci balíku je možné zverejniť inzerát až na
dobu trvania 30 dní, pričom dĺžka zverejnenia je voliteľná. Databáza životopisov obsahuje minimálne 60 000 aktuálnych
životopisov. Logo v zozname pracovných ponúk bude zverejňované maximálne po dobu 12 mesiacov. Služby inzercie sú
ponúkané s garantovanými kvalitatívnymi parametrami - návštevnosť stránky minimálne 3 500 000 návštev (Visits) za
mesiac.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Možnosť zverejnenia inzerátov

ks

70

Prístupy k životopisom v databáze

ks

200

Logo v zozname pracovných ponúk

trvanie v
mesiacoch

12

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Návštevy stránky za mesiac február 2016 (Visits)

3 960 666
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Minimum

Maximum

Presne

Počet reálnych užívateľov stránky za mesiac február 2016 (RU)

733 828

Počet zobrazení stránky za mesiac február 2016 (PV)

38 096 121

Počet unikátnych cookies za mesiac február 2016 (UC)

1 156 054

Počet zverejnených pracovných inzerátov na stránke ku dňu 14.4.2016

13 829

Počet aktuálne zverejnených životopisov ku dňu 14.4.2016

63 290

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava

Obec:

Bratislava

Ulica a číslo:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
9.5.2016 13:00:00 - 7.5.2017 16:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 178,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 813,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.4.2016 12:03:04
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Profesia, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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