
.Rámoová'Zmluva na poskytovanie marketingových služieba s tým súvisiacich
grafických prác a Licenčná zmluva

'uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Zákona č. 5 13/1991 Zb. Obchodného. zákonníka, § 8-3
Zákona č'.. 3431201 5 Z'. z. o verejnom obstarávaní a o' zmene a doplnení niektorých zákonov a.

§ 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení

(ďalej v'texte len. akozflZmluva“ v príslušnom __g'ram-atickom tvare)

medzi

1. Objednáva-teľr- Integrovaná doprava Žilinského kraja,l sme.:
Sídlo: Pri Rajčianke 2900/43,ł 010 01 Žilina 1
Právna forma: Společnost' s ručením obmedzeným
Zastúpený: Ing: Richard Staškovan, konateľ
Zodpovedný zamestnanec
v-_'realiziačných veciach: Ť
IČO: 51110369.
DIČ: _ 2120598252
IČ pre DPH: ulssozs-z
Bankové spoje-nie :-
číslo' účtu:
(Ďalej ako „Objed'návateľíív príslušnom .g-ramafieleom mar-e)-

a

2-. Poskytovateľ: P-roi'lgrafiksk s. r. o. _
sídla: Lichardova 8510/48, olo cl z-iliua._
Právna forma: spoločnosť s 'ručením obmedzeným.
.Zastúpený: Peter Dlhopolček
Zodpovedný zameStnaIIe'c
v realizačných. veciach:-
IČO: .53080688
DIČ: :2121254025
IČ praDPH-z Nie je plans DPH
Bankové Spoj enie: _'
číslo účtu:
(Ďflĺ BJ' len ako „Poskytovateľ“ v' príslušnom gram-afiçkgm tvare)

(Spolu aj ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatiekgmwarą)

_ Úvodné ustanovenia
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvul ako výsledok verejného obstarávania, ktoré vykonal
verejný obstarávateľ: Integrovaná doprava Žilinského kraja,r 's.'r.o. v mesiaci december 2021
postupom pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z: z.
'o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov'
na predmet zákazky s názvom: „Morketl'ngováo grafická podpore zo. účelom konnmíkácíejs
verejnosťou o zavedená priebehu o službách Integrovene'ho dopravného systém Žilinského
samosprávneho kraje (ďalej len IDS ŽSK) “.
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Čláuuk. I.
Predmet a rozsah Zmluvy (rámec)

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovatelia poskytovať Objednávateľovi
'marketingové služby (dialej len ako „Služby“ v príslušnom gramatiekom tvare)
a s tým súvisiace graficke práce (dialej len ako „Práce“ v príslušnom gramatickom
tvare), v zmysle bližšej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto Zmluvy a v prípade, ak
výstupom Prác bude Dielo, v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 185f2015 Z. z.-
Autorskčho. zákona, tak aj záväzok Poskytovateľa udeliť Objednávateľovi licenciu,
v'zmysle príslušných ustanovení 'tejto Zmluvy, a to všetko na základe čiastkových
objednávok Objednávatel'a a záväzok .Objednáyateľa- za riadne a včas poskytnuté
Služby, Práce a licenciu zaplatiť cenu, v zmysle Clánku IV. 'tejto Zmluvy.

Poskytovateľ sa touto Zmluvou zaväzuje:
a) poskytovať Služby, v rozsahu podľa potreby Objednávateľ'a, avšak v' max. rozsahu
(rámci) tisíe dvesto (1 200) hodín za celé obdobie trvania tejto: Zmluvy 'pri
predpokladanom mesačnom rozsahu 50 hodin;
b) poskytovať' Práce podl'a potreby Objed-náv-atelia, 'avšak v max. rozsahu
(rámci) 43.2 hodín za celé obdobie trvania tejto Zmluvy pri predpokladanom mesačnom
rozsahu 18 hodín.
(ďalej spoločne len ako „rozsah poskytovaných služieb a prác (rámec) v--prislušnom
-gram.atickom'tvare“). '

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa Obj-ednávateľ touto Zmluvou nezavázuj e vyčerpať oelý
'rozsah poskytovaných služieb a prác (rámec), v 'zmysle bodu 1.2 tohto článku a taktiež,
že. ani spodný rozsah poskytovaných služieb a prác (rámec) nie je stanovený a bude
závi'sieť výlučne od konkrétnej potreby Obj ednávateľa, .tak ako je to uvedene' v bode. 1.'.2
pism. a) ab) tohto článku.

Článok II.
Doba platnosti Zmluvy a spôsoby jej .skončenia

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 24 mesiacov odo dňa
nadobudnutia. jej účinnosti alebo do vyčerpania poskytnutia. max; rozsahu
poskytovaných Služieb a Práe (rámca), v zmysle Cl. I., bodu 1.2 tejto Zmluvy okrem
licencie, ktorá sa udeľuje nadobu neurčitú.

Túto Zmluvu je možné ešte pred uplynutím doby' alebo skutočností uvedených v 'bode
.2.1 tohto článku ukončiť;
a) písomnou dohodou obidvoch Zmluvnýeh strán. 'V písomnej dohode o ukončení
Zmluvy uvedú Zmluvne' strany deň, ku ktoremu sa platnosť tej to Zmluvy skončí;
b) písomnou výp-oved'ou Objednávateľa, a to aj bez uvedenia dovodu pričom výpovedná-
lehota je troj mesačná a začne plynúť od prveho dňa mesiaca nasledujúceho. po doručení
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane;
o) odsuĺlpfením odZmluvy, v zmysle Čl. V11 tejto Zmluvy.

Čláuuk III. _
l Práva a povinnosti Zmluvnýeh-strá-n.

Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) poskytovať Služby azhotovovať Práce, v zmysle tejto Zmluvy 'a jej prílohy riadne,`
včas a s potrebnou odbornou starostlivosť-ou;
b) pri plnení podľa tejto Zmluvy postupovať' v súlade ç.:io'u-stanoveni-an'li tejto Zmluvy
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a. je] prílohy čj. 1;
c) chrániťvšetky "práva .a oprávnene záujmy Obj'ednávateľa, zachovávať -mlčanlivosťĺo
veciach vzťahujúcich sa k plneniu podľa tejto Zmluvy, konať pritom čestne, sved'omito
a dôsledne; '
d) Poskytovať Služby a vykonať Práce dohodnuté v tejto Zmluve osobne, prípadne
prostredníctvom inej poverenej osoby a na vlastnú zodpovednosť. Pokiaľ budú Služby
a Práce vykonávané inou poverenou osobou zodpovedá Poskytovateľ za tieto Služby' a
Práce tak, ako by ich po'skytoval a vykonával sám;
e) po skončení platnosti tejto Zmluvy odovzdať Objednávateľovi všetky výstupy, ktoré
sú výsledkom jeho činnosti, v zmysle tejto Zmluvy, najmä však výstupy Prác, ktoré _je
možne považovať za Dielo. I ' ' '

Objednávateľ sa zaväzuje:
a) uskutočňovať objednávky Služieb. a Prác, formou .čiastkových objednávok emailov-ou
formou z'emailu kontaktnej osoby Obj ednávateľa v'realizačnýc-h veciach uvedenej
v- identifikácii Zmluvných strán, ktoré budú obsahovať presnú. špecifikácia
požadovaných Služieb alebo Prác a budú prebiehať nasledovným akceptačným.
postupom. Poskytovateľ sa zaväzuje, že následne po oboznámení sa so špecifikáci'ou
čiastkovej objednávky, bude spätne, odpoveďou na emailovú komunikáciu kontaktnej
osoby Objednávateľa informovat' Objednávateľa o predpokladanom roz-sahu hodin (ak
ho je vzhľadom na povahu objednávaných Služieb a Prác možne' určiť) za
Služby alebo Práce, ktorý si uskutočnenie požiadavky Objednávateľa vyžiada. V
prípade následnej akceptácie Objednávateľa s takýmto rozsahom túto skutočnosť
následne záväzne Poskytovateľovi potvrdí, a. to odpoveďou príslušného zodpovedneho
zamestnanca Objednávateľa v rámci vyššie spomenutej emailovej komunikácie
(predtým a dalej len ako „čiastková objednávka“ v príslušnom gramatickom tvare);
b) prebrať poskytované Služby a Práce a zaplatit za ich poskytovanie cenu v dohodnutej
vyške a v stanovenej lehote;
c) odovzdat Poskytovateľovi v dohodnut-ých lehotách požadované veciaainformáoie,
ktoré sú potrebne k riadnemu splneniu predmetu Zmluvy, ak z ich povahy alebo z tejto
Zmluvy nevyplýva, že ich má zabezpečiť Poskytovateľ sám. Poskytovatel je povinný
požiadat o potrebne veci a informácie s dostatočným predstihom
d) ak si poskytovanie služieb alebo vykonanie. Prác vyžaduje uskutočnenie 'právnych-
úkonov v mene Objednávateľa je Objednávateľ povinný vystaviť včas 'Poskytovateľovi
potrebné písomné splnomocnenie;
e) bez zbytočného odkladu upozomit" Poskytovatelia 'na nedostatky v plnení Zmluvy.

Čláuuk IV.
Cena za poskytovanie služieb a podmienky fakturácie _

Celková predpokladaná maximálna dohodnutá cena za poskytovanie Služieb a Prác'
podla tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle § 3 Zákona č.-
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje.

Cenu bez dane z pridanej hodnoty. 20 352 EUR bez DPH
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20%: 4 _Û'IÛ,40 EUR
Cenu 'spolu s DPH. 24 422,40 EUR s DPH _
(slovom dvadsatštyríti síc štyristodvadsat dva .eur štyridsať cento'v 's DPH).

Zmluv'nými stranami dohodnutá cen-a stanovená dohodouZmluvnýc'h -'strán ,v zmysleäí
3 .Zákona č. 18119915-2.. z". o ŕc'en'uímh' v znení neskorších predpisov:



4.3;

44

4.5

4.6

2h??

4-;8

a) za riadne a.: včasné poskytovanle Slnaneb,r v zmysle písln A) Prílohy č. I tejto
Zmluvy, predstavuje.

Jednotková cena za Služby:- 13 EUR bez DPH
Celková maximalna cena podľa tejtoZmluvy za maximálny pocet (__l ZÛÛ) hodín Sluzleb
je spolu: 15 600 EUR bez DPH
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo:vyš-kez20%: 3 120 EUR
Celková cena za Služby spolu s'DPH: 181720 EUR s DPH

h) za riadne a včasné poskytovanie Práe, v zmysle písni B) Prílohy č 1 tejto
Zmluvy:l predstavuje:

Jednotkova cena za Práce: 11 EUR bez DPH
Celková maximálna cena podľa tejto Zmluvy za maximalny počet (432) hodln Prao .je
spolu: 4 752 EUR bez DPH
Daň z pridanej hodnoty (DPH) 'vo výške 2Û%: 950,40 EUR
Celková. cena za Práce spolu s DPH: 5 702,40 .EUR s DPH

'Skutočne fakturovan'á oena Poskytovateľom za poskytovanie S-lužieb a .Prác' podľa'tejto
.Zmluvy je vypoliší-_tan'á-a ako ná-sobok jednotkovej ceny. -a'počtu 'hod-in. za Služby' :alebo
Práce.

Poskytovatel sa __zavázuje vystaviť faktúry Objednávateľovi vždy do piateho (5 ) dna v
mesiaci zaSluzby a Práce poskytnuté predchádzajúci kalendárny mesiac. Ak piaty (5.)
-deii v mesiaci pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok tak najbližší pracovny
d:.eň

Zmluvné strany vy-hl'asujú, že celková predpoklad-aná-.cena, ako aj skutočne fakturovaná
cena za Služby a. Práce uvedená v predchádzajúcich bodoch tohto článku je stanovená-,_
'ako konečná: maximálna a neprekročiteľná a sú do nej započítané všetky prevádzková,
administratívne, dopravné náklady alebo akékoľvek iné náklady Poskytovat'eľa alebo
akékoľvek ine služby Poskytovateľa, ktoré môžu vzniknúť pri plnení podľa tejto
Zmluvy. '

Povínnou prílohou faktúry vystavenej Poskytovateľom, v zmysle bodu 4-.2 pi__s.111_.-- za) feb)
:tohto článku bude: zoznam poskytnutých Služi-eb alebo' P'I-*á-o, ktorých 'poskytnutie 'si
Objednávateľ objednal formou čiastkovej objednávky.

Objednávatel' sa zaväzuje do pätnástich (15) dní od: vystavenia faktúry uhradiť
d'ojednanú sumu na účet -Poskytovateľa uvedený v identifikácii Zmluvnýoh strán.
Záväzok bude uhradený prostredníctvom banky a považuje saza fsplatfený p'ri'písanin'l
dlžnej čiastky na účetPoskytovateľa.

Faktúra musí obsahovat' .náležitosti v .zmysle zákona. .či 222f20ĺ0'41. 12.--oądaniz pridanej
hodnoty v znení neskoršíoh predpisov.

V prípade že faktúra nebude zodpovedať- požiadavkám uvedeným v ustanoveniach
tejto Zmluvy,_ bude vrátená v lehote do desiatich (10) praeovnyoh dní
Poskytovatel ovi a nová lehota splatnosti začne plynúť od 'dátumu riadneho vystavenia
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r_l_ovej._I respektive opravenej faktúry Ûbjednavatelovl Pokiaľ faktura nebude vratena
v uvedenej lehote bude sa považovat za odsúhlasenú

Poskytovateľ doručí faktúru za. služby podla tejto Zmluvy na korešpondenčnú adresu
Objednávatela uvedenú v identifikaoii zmluvnyoh strán v zmysle bodu 5 3 tejto
Zmluvy Poskytovatel je alternatívne oprávnený doručit faktúru vo formáte PDF alebo
ekvivalentnv prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu:

(_-ałídzksk a v'kopii ni k k:+

Článek V.
Právo na používanie Diela

(Licenčná zmluva)
V prípade ak vysledkom poskytovaných Prào bude Dielo ktore bude spĺňať
zákonné znaky autorského diela, v zmysle § 87 Zákona č. 185/2015 Z z. Autorsky
zakon v platnom znení (d alej len „Autorsky zákon "",) Poskytovateľ (dalej v tomto
.článku len ako „Autor“ v príslušnom gramatiekom tvare) udeluje Objednàvateľovi
(dalej v tomto článku len ako „Nadobúdatel “ v príslušnom gramatickonl tvare) súhlas
na použitie diela (ďalej len „Lieeneiaf“ v príslušnom gramatiokom tvare) akymkol vek
spôsobom v zmysle § 19 Autorského zakona, ato najmä-na.:
a) spracovanie diela; '
b) spojenie diela s iným dielom;
e) zaradenie diela do databazy podľa § 131 Autorskeho zákon-a;
d) vyhotovenie rozmnoženiny diela;
e) verejne rozširovanie originalu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom
vlastníckeho práva, vypožičaninl nájmom;
Í) uvedenie diela na verejnosti verejným vystavenim originálu diela alebo
'rozmnoženiny diela, verejným vykonaním diela, verejny'm prenosom diela.

Autor udeľuje Nadobúdatelovi licenciu ako výhradnú neobmedzenú na celú dobu
trvania _maj etkovýeh práv, pre územie Slovenskej republiky a Európskej únie to
znamena, ze Autor nesmie udelit tretej osobe licenciu na sposob pouzitia diela udelený
touto licenciou a je povinný _sánl sa zdržať pouzitia diela sposobom na ktorý udelil
výhradnú licenciu.

Nadobúdateľ je' 'oprávnený udeliť tretej 'osobe- sühlas- na použitie diel-a' 'v roz'sà-hĺŕl
_udelenej lieenei_e-(sublioenoia) len s predchádzajúcim súhlasom AU'EDI'H..

Nadobúdateľ môže .licenciu postúpi-.ť 'tretej osobe len s predchádzajúcim. 'síti-hlasom
Autora. '
Zmluvné strany .sa dohodli že :cena za- lioeneiu je zahrnuta v celkovej eeae
uvedenej v Čl IV. tejto Zmluvy

jeho pravnello nastupeu

Osobnestne právaAutor-a zostávajú .udelením lioenoize._íle_diotknntje.
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Člauuk vI.
Gsobitně dojednania o zodpovednosti za škody, zodpovednosti za. akosť Diela

I a doručovane Zmluvnýoh strán
Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi:
a) za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislostí s poskytovaním Služíeb a Prác podľa tejto
Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá aj za škodu, ktorú v súvislosti s poskytovaním Služieb
lalebo vykonávaním Prác podľa tejto Zmluvy spôsobi Objedn'ávateľovi jeho pracovník;
b) zato, že poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy bude realizované s vynaložením
potrebnej odbornej starostlivosti a bude spĺňať kvalitatívne kritéria, všeobecne' známe v
.čase plnenia pre obdobný druh Služieb alebo Práe.

Poskytovateľ vyhlasuje, že. disponuje všetkými oprávneniam'i potrebnými na
podnikanie, podľa tejto Zmluvy v rozsahu, ktorý táto .Zmluva predpokladá, že bude
Služby a Práce poskytovať s celkovou odbornou starostlivosťou a ich poskytovanie
bude zabezpečovať pracovníkmi so zodpovedajúcou potrebnou kvalifikáciou.

Na doručovanie. písomnosti podľa tej to Zmluvy sa primerane použije ustanovenie § 106
ods: l pism. b) upravujúce adresu na doručovaniela ustanovenie § 111 ods. 3 Zákona č,
.160]20151 Z. z, Civilného sporoveho poriadku upravujúc'e doručovanie písomnostíl do
vlastných rúk.

Člăuak vII.
Odstúpenie od Zmluvy

Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy, _ak druhá zmluvná
:strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto Zmluvy (podstatne poruši
zmluvu podľa § 344 Zákona č. 513/1991 Zb+ Obchodného zákonníka) ani v lehote 15
dni odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou
zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov podľa ustanovení § .19
zákona č. 34312015 Z. z. -o verejnom 'obstarávaní a o zmene a doplnení' niektorý-ch
zákonov v znení neskorších predpisov alebo z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve-.

Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatne' porušenie Zmluvy s právom
Obj-ednávateľa- okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy považujú. prípad, ak Poskytovateľ
vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolene'
vyrovnanie, bol podaný návrh na-vyhlásenie' konkurzu na jeho majetok alebo povolenie
.na vyrovnanie:-

Článok VIII.
Ochrana dôverných informácii

Všetky informácie poskytnuté druhej Zmluvnej strane. za podmienok a na účely podľa
'tejto Zmluvy, bez ohľadu na skutočnosť, či jej boli poskytnuté písomne, ústne' alebo
iným spôsobom, alebo 'boli zí-s'tene' pozorovaním sú dôvernými informáciami.

Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách,
'nesmie ich bez predchádzajúceho písomného 'súhl asu Objednávateľa poskytnúť, či inak
.sprístupniť alebo urobiť známymi tretej osobe s výnimkou tých, ktoré sú v komerčných
vzťahoch prípustné, použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby' a je povinný'
poskytnutá ':'iôverner informácie s náležitou odbornou starostlivosťou chráni-ť pred ich
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únikom. Na tento účel je" P'oàkytevater povinní? adja-ť' a.. vykon-ať.) všetky potrebne.
Opatrenia; '

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

Túto Zmluva s.a_- môže meniť alebo dopĺňať len očíslovanými píĺsomnými- dodatkar-ní-
podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, alebo jeho časť je alebo sa stane
neplatným či nevynútiteľnýrn rozhodnutím súdu' či iného príslušného orgánu, nebude
mať táto neplatnost' alebo nevynútitel'nosť vplyv na platnosť či vynútitel'nosť ostatných
ustanovení' tejto Zmluvy 'alebo jej časti, pokiaľ nevýplýva priamo z obsahu tejto
Zmluvy, že toto ustanovenie-'alebo jeho 'časť nemožno oddeliť od ďalšieho obsahu.

Vzťahy, ktoré nie sú osobitne upravené touto Zmluvou, sa spravujú ustanoveniami
zákona č. 513/1991 'Z-b. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj inými
.príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.

Akékoľvek spory vznik-nuté v 'súvislosti s touto Zmluvou budú-Zmluvné strany :riešiť
predovšetkým vzâj omnoiu' dohodou. Ak nedôjde k dohode, spor bude riešiť' príslušný
súd.

_Tá-to Zmluva je vyhotovenáv dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou. originálu, .z .ktorýdh
každá-- zo zmluvných strán dostane po jednom (1)'vyhotoven'í.

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňované. v súlade .s §
Sa zákona č. 211/2000175. z. o slobodnom prístupe k infonnàciam a o zmene- a doplnení
niektorých zákonov (zakon o slobode informacií) v znení neskorších predpisov.

Táto Zmluva: nadobúda 'platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. V prípade
rozdielnosti datumov podpisov zmluvných 'strán sa zaideň platnosti .považuje neskorší
datum.

Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia,
'v súlade s ustanovením § 47a. zákona č. 40/'1964 Zb.. Občiansky zákonník v-z-nen-í'
neskorších predpisov.

Zmluvné strany výhlasujú, že osoby,__.lc,ío.r_é podpisujú túto' zmluvu,- Sů. oprávnené- konať"
'a zaväzovať zmluvnú stranu.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia tejto Zmluvy prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany
zároveň prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, nekonali v ties'ni
ani skutkovom alebo právnom omyle a nie' je v rozpore so zásadami poctivého;
obchodného styku.
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Príloha č. 1 špecifika'ci-a predmetu 'Zmluvy

A) pre 'potreby O'bjednávate'ľa poskytovanie'- marketingových služieb v nasledovnom
rozsahu:

návrh mesačných marketingových plánov a ich realizácia podľa komunikačnej stratégie
a aktuálnych požiadaviek Objednávateľa;
rozšírenie komunikačnej stratégie pri d alšom rozvoji služieb IDS ŽSK a jej realizácia;
plánovanie mediálnej komunikácie komunikácia s médiami - tvorba daňových správ,
článkov inzercií, výber reklamných plôch, výber reklamných predmetov;
'komunikácia a koordinácia s dodavatel ml súvisiacimi s realizáciou marketingovej
strategie - napr. tlačiarňami, inzertnými spoločnosťami, dodávateľmi reklamných
predmetov billboardovými spoločnosťami (nezahŕňa plátbý za inzercie tretím stranám
tlačiarenske práce, prenájom billboardov);
tvorba textov pre marketingové materiály a články;
zadávanie reklám -a prispevkov na sociálne siete, správa sociálných sietí a: komunikácie
na sociálnych sieťach (nezahŕňa platby za inzercie tretím straná_m);
'tvorba a pridávanie prispevkov na webové stránky Objednávatel a;
aktualizácia textov a grafiky na Web. sídle Obj ednávateľa podľa dohodnutých'
podkladov;
osobne konzultácie s Objednávateľom;
prezentácia plánov a tvorba mesačných reportov k plneniu marketingových plánov a
stratégie;
účasť na vopred dohodnutých pracovných stretnutiach v rámci prezentácie služieb IDS
ŽSK verejnosti a partnerom tvorba dokumentačných fotografií z takýchto pracovných
stretnutí, tvorba tlačových správ zo stretnutí (nezahŕňa práce profesionálneho
fotografa);
tvorba scenárov k reklamným videái'n (nezahrña .tvorbu profesionálnych a reklamných
v1de1)
'výber billboardových _a iných inzertných plech, inzertných médií a podobne (nezahl'na:
platby za inzercie tretím stranám).

B) pre potreby Objednávatel'a poskytovanie grafických prác v nasledovnom rozsahu-:_
návrhy tlačovin: napr. plagátov, letákov, katalógov, výročných. správ, bulI-etinov,
reklamných prospektov a pod;
návrhy online bannerov, grafika prispevok- na sociálne siete;
úprava fotografii a grafrka do 'článkov na-web. sídlo Objednávateľa;
tvorba grafických návrhov na reklamne predmety, polepov na dopravné prostriedky,
informačná tabule a pod;
tvorba iných printových a digitálnych komunikačných materiálov podľa požiadaviek
Obj'ednávateľa (služby grafických prác nezrzrhŕiiajlĺll tlaciaren-ská práce, materiály na
výrobu tla'čovín, polepov a reklamných predmetov).


