
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Zmluvné strany: 
 

Objednávateľ: Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 

Sídlo:   Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

IČO :    42259967 

DIČ :     2023476565 

Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.   

IBAN :   SK76 7500 0000 0040 1802 6186 

   SK50 7500 0000 0040 1802 6266 

v zastúpení :   Ing. Tomáš Zajac, predseda krajskej organizácie 

zapísaná v registri krajských organizácii cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy a 

výstavby Slovenskej republiky pod č. 08557/2012/SCR 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a    

 

Poskytovateľ: ULTRA PRINT, s.r.o. 

Sídlo:   Pluhová 49, 831 03 Bratislava 

IČO :    31399088 

DIČ :    2020330620 

IČ DPH:  SK2020330620 

Bankové spojenie :  Tatra banka, a.s., Bratislava 

IBAN:   SK28 1100 0000 0029 4506 1135 

v zastúpení:  Mgr. Ján Holčík 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 9289/B 

( ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 Obchodného 

zákonníka a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), 

predmetom ktorej je zabezpečenie tlače propagačných materiálov poskytovateľom pre potreby 

objednávateľa a ich dodanie na adresu objednávateľa v rozsahu určenom touto zmluvou. Rozsah 

služieb je špecifikovaný v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len 

„Príloha č. 1“).  

 

Článok II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v rozsahu podľa Prílohy č. 1 v termínoch 

dohodnutých oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na základe písomnej 

objednávky, najneskôr však v lehote siedmych pracovných dní od doručenia konkrétnych 

korektných tlačových podkladov poskytovateľovi vo formáte PDF uloženého na FTP server 

Poskytovateľa alebo prostredníctvom e-mailu zo strany Objednávateľa. Zároveň o zadaní dát 



objednávateľ upovedomí poskytovateľa e-mailom.  

V čase zimnej a letnej odstávky za účelom servisu a dovoleniek môže byť v januári a júli 

predĺžená dodacia lehota o 7 pracovných dní. O tejto skutočnosti bude zhotoviteľ 

objednávateľa informovať vopred, najneskôr v rámci potvrdenia objednávky. V prípade, ak 

takúto informáciu neposkytne, má sa za to, že sa dodanie uskutoční v obvyklom čase. 

Objednávky služieb je objednávateľ povinný uskutočniť písomne.  

2. Objednávateľ a poskytovateľ sú povinní určiť kontaktné osoby oprávnené objednávať, resp. 

zabezpečovať vykonávanie služieb. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu kontaktných údajov 

písomne oznámia druhej zmluvnej strane najneskôr do 7 dní pred jej uskutočnením. 

Poskytovateľ aj Objednávateľ sú povinní poskytovať potrebnú súčinnosť na riadne a bezchybné 

plnenie predmetu zmluvy. Kontaktné osoby sú: 

za Objednávateľa:  

Mgr. Ondrej Bednár  

e-mail:   

tel:  

 

za Poskytovateľa: 

 Mgr. Ján Holčík 

e-mail:   

tel.:   

3. Ak poskytovateľ nevykoná služby riadne a včas alebo vo vyhovujúcej kvalite, môže 

objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.  

4. Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo poskytovateľa a dodania predmetu zmluvy je sídlo 

objednávateľa. 

5. Ak objednávateľ požaduje vyfarebnenie podľa vzoru, musí tento dodať vopred. 

Necertifikované náhľady alebo certifikované nátlačky vyrobené z iných dát ako dodaných 

prípadne na iný papier nemôžu byť považované za relevantný vzor. Na požiadanie sa 

objednávateľ môže zúčastniť rozbehu tlače a imprimovať výtlačok. Zhotoviteľ následne 

pokračuje v tlači diela s rovnakými optickými denzitami, ako mal imprimovaný výtlačok.  

6. V prípade neuvedenia špeciálnych požiadaviek objednávateľom zhotoviteľ postupuje v súlade 

so všeobecnými a podnikovými normami. 

 

Článok III 

Odplata 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať odplatu bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa 

za poskytnuté služby podľa tejto zmluvy vo výške podľa cenníka, ktorý tvorí Prílohu č. 2 ako 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „Príloha č. 2“) a to na základe faktúry vystavenej 

poskytovateľom a doručenej objednávateľovi vždy do 7 dní  po dodaní služieb. Poskytovateľ sa 

zaväzuje spolu s faktúrou vyhotoviť súpis poskytnutých služieb, v ktorom uvedie druh, 

množstvo a cenu služieb. Faktúra je splatná do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.  

2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov.  V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne 

údaje, nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky alebo nebude vystavená v 

súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju v termíne splatnosti poskytovateľovi na 

prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry. 



 

Článok IV 

Trvanie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 12 mesiacov od nadobudnutia jej 

účinnosti, resp. do vyčerpania finančného limitu 25.000,00 EUR vrátane DPH určených na celý 

rozsah predmetu zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:  

a. dohodou zmluvných strán; 

b. odstúpením od zmluvy podľa § 344 Obchodného zákonníka, v prípade podstatného 

porušenia zmluvy, za ktoré sa považuje, ak: 

 poskytovateľ nevykoná službu pre objednávateľa riadne, včas, alebo 

vo vyhovujúcej kvalite;  

 objednávateľ nezaplatí odplatu podľa článku III tejto zmluvy v lehote 30 dní po 

splatnosti faktúry napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu 

poskytovateľom, že sa dostal do omeškania so zaplatením.  

c. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez udania dôvodu, v 

jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola  výpoveď doručená druhej 

zmluvnej strane. 

3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

Článok V 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania na „Zabezpečenie tlače 

propagačných materiálov pre potreby krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region 

Tourism“, ktorý realizoval objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na 

obstaranie predmetu tejto zmluvy bol použitý postup verejného obstarávania –  podľa § 117 

a nasl. zákona o verejnom obstarávaní. 

2. Všetky  zmeny  a  doplnky k tejto  zmluve  musia   byť   vypracované   v písomnej forme 

a podpísané   zmluvnými  stranami, inak  sú neplatné. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisujú.  

4. Táto   zmluva   je vypracovaná v  štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá 

objednávateľ a dva poskytovateľ. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Rozsah poskytovaných služieb a Príloha 

č. 2 - Cenník služieb. 

 

V Bratislave, dňa 21.8.2019        V Bratislave, dňa 22.8.2019 

 

 ...............................................               .................................................. 

 Mgr. Ján Holčík                Ing. Tomáš Zajac 

 konateľ               predseda krajskej organizácie 



Príloha č.1 Rozsah poskytovaných služieb 

 

Špecifikácia tlače propagačných materiálov pre potreby krajskej organizácie cestovného 

ruchu (KOCR) – Bratislava Region Tourism (BRT) 

Všetky publikácie a materiály musia byť vytlačené v súlade s podkladmi, ktorými sú zalomené PDF na tlač (s 

orezovými značkami a spadávkou). Tlačiť sa budú informačno-propagačné tlačoviny o Bratislavskom kraji, 

brožúry skladačky, mapy, plagáty, oznámenia, pozvánky a iné tlačené informačné materiály o produktoch 

a službách cestovného ruchu v Bratislavskom kraji a aktivitách BRT v súlade s jednotným vizuálnym štýlom 

BRT. Podklady budú dodané objednávateľom.  

Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava tlačovín do sídla objednávateľa.  

Objednávateľ požaduje dodanie tlače max. do 7 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky 

poskytovateľovi.  

 

Predmetom zmluvy je dodanie nasledovných propagačných materiálov pre objednávateľa. 

 

1.a  Brožúra A5 formát - 148 x 210 mm, rozsah 16 strán vrátane obálky, farebnosť: 4+4, obálka aj 

vnútro 135 g ONL, väzba: V1 

1.b Brožúra A5 formát - 148 x 210 mm, rozsah 20 strán vrátane obálky, farebnosť: 4+4 obálka aj 

vnútro 135 g ONL, väzba: V1 

1.c Brožúra A5 formát - 148 x 210 mm, rozsah 24 strán vrátane obálky, farebnosť: 4+4, obálka aj 

vnútro 135 g ONL, väzba: V1 

1.d Brožúra A5 formát - 148 x 210 mm, rozsah 28 strán vrátane obálky, farebnosť: 4+4, obálka aj 

vnútro 135 g ONL, väzba: V1 

1.e Brožúra A5 formát - 148 x 210 mm, rozsah 32 strán vrátane obálky, farebnosť: 4+4, obálka aj 

vnútro 135 g ONL, väzba: V1 

1.f Brožúra A5 formát - 148 x 210 mm, rozsah 36 strán vrátane obálky, farebnosť: 4+4, obálka aj 

vnútro 135 g ONL, väzba: V1 

1.g   Brožúra A5 formát - 148 x 210 mm, rozsah 28 strán bez obálky, farebnosť: 4+4, obálka aj vnútro 

135 g ONL,  väzba: V1,  obálka rozmer: 572 x 210 mm (138 + 148 + 148 + 138 mm) 

2.a Brožúra - formát 135 x 225 mm, rozsah 116 strán vrátane obálky, väzba V2, obálka: farebnosť: 
4+4, lamino, 300 g papier matný natieraný; vnútro: farebnosť: 4+4, papier 90 g papier matný 
natieraný 

 
2.b Vkladaná mapa (do brožúry 3.a) – formát 460 x 400 mm, skladaná na 115 x 200 mm, otvorený 

formát, 3 x paralelný lom, 1x krížny lom; farba 4+4; papier 135 g matný natieraný; matný tlačový lak 

1+1 

3.a Brožúra formát DL - (100 x 210 mm), rozsah 8 strán vrátane obálky, farebnosť: 4+4, obálka aj 

vnútro 135 g ONL, väzba: V1 

3.b Brožúra formát DL - (100 x 210 mm), rozsah 12 strán vrátane obálky, farebnosť: 4+4,  obálka aj 

vnútro 135 g ONL, väzba: V1 

3.c Brožúra formát DL - (100 x 210 mm), rozsah 16 strán vrátane obálky, farebnosť: 4+4,  obálka aj 

vnútro 135 g ONL, väzba: V1 

3.d Brožúra formát DL - (100 x 210 mm), rozsah 20 strán vrátane obálky, farebnosť: 4+4,  obálka aj 

vnútro 135 g ONL, väzba: V1 



3.e Brožúra formát DL - (100 x 210 mm), rozsah 24 strán vrátane obálky, farebnosť: 4+4,  obálka aj 

vnútro 135 g ONL, väzba: V1 

3.f Brožúra formát DL - (100 x 210 mm), rozsah 28 strán vrátane obálky, farebnosť: 4+4,  obálka aj 

vnútro 135 g ONL, väzba: V1 

3.g Brožúra formát DL - (100 x 210 mm), rozsah 32 strán vrátane obálky, farebnosť: 4+4,  obálka aj 

vnútro 135 g ONL, väzba: V1 

3.h Brožúra formát DL - (100 x 210 mm), rozsah 36 strán vrátane obálky, farebnosť: 4+4,  obálka aj 

vnútro 135 g ONL, väzba: V1  

4. Plagáty / letáky:   

Plagáty - jednostranná tlač, farebnosť: 4+0, 135 g ONL: 

4.a  Plagát – formát A0 (841 × 1189 mm) - veľkosť pre plotrovanie 

4.b  Plagát – formát A1 (594 × 841 mm) - veľkosť pre ofsetovú tlač 

4.c  Plagát – formát A2 (420 × 594 mm) - veľkosť pre digitálnu tlač 

4.d  Plagát – formát A3 (297 × 420 mm) 

4.e  Plagát – formát A4 (210 × 297 mm) 

Letáky - obojstranná tlač, farebnosť: 4+4, 135 g ONL: 

4.f  Leták – formát A4 (210 × 297 mm); zloženie na A5 (1 x zlom) 

4.g  Leták - formát A4 (210 × 297 mm);  zloženie na DL (2 x zlom) 

4.h Leták – formát  (210 × 396 mm);  zloženie na DL (3 x zlom) 

4.i  Leták – formát A5 (148 × 210 mm) 

4.j Leták – formát A6 (105 × 148 mm) 

5.a Vizitky jednostranné - formát  90 x 50 mm, farebnosť: 4+0, papier: biely matný 

natieraný 350g 

5.b Vizitky obojstranné - formát  90 x 50 mm, farebnosť: 4+4, papier: biely matný 

natieraný 350g 

6. Papierový obal (folder)  A4 + (cca. 218 x 302 mm) - s výsekom na vizitku, hrúbka chrbta: 5 mm, 

farebnosť: 4+0, papier 350 g ONL + lesklé lamino 

7.a Trhací blok A5 – farebnosť: 4+0, papier 80 g BO, lepené do bloku po 100 listov 

7.b Trhací blok A4 – farebnosť: 4+0, papier 80 g BO, lepené do bloku po 100 listov 

8.  Trhacia mapa A3 – farebnosť: 4+4, 120 g BO, lepené do bloku po 200 listov 

9 a. Pohľadnica DL – 99 x 210 mm  - farebnosť: 4+1, papier 350 g kriedový natieraný, silk  

9.b Pohľadnica A6 – 105 x 148 mm  - farebnosť: 4+1, papier 350 g kriedový natieraný, silk  

10. Vreckový kalendárik – 85 x 55 mm - farebnosť: 4+1, papier 350 g biely matný natieraný, 

zaoblené rohy 

 



Príloha č. 2 Cenník služieb 

 

1 ks 10 ks 50 ks 100 ks 300 ks 500 ks 1000 ks 2000 ks 3000 ks 5000 ks

1.a 194,7 218,9 291,5 357,5 500,5

1.b 231 273,9 345,4 434,5 610,5

1.c 240,9 286 383,9 500,5 674,3

1.d 280,5 339,9 460,9 555,5 786,5

1.e 282,7 346,5 467,5 588,5 852,5

1.f 324,5 390,5 528 665,5 955,9

1.g 416,9 506 687,5 841,5 1193,5

2.a 1633,5 2517,9 3386,9

2.b 473 621,5 807,4

3.a 148,5 163,9 192,5 223,3 290,4

3.b 148,5 163,9 192,5 223,3 290,4

3.c 150,7 170,5 209 251,9 339,9

3.d 192,5 225,5 269,5 317,9 425,7

3.e 192,5 225,5 269,5 317,9 425,7

3.f 233,2 273,9 350,9 434,5 603,9

3.g 233,2 273,9 350,9 434,5 603,9

3.h 240,9 291,5 390,5 493,9 702,9

4.a 16,5 99 396

4.b 13,2 77 286

4.c 11 33 99

4.d 7,7 9,9 16,5 27,5 44

4.e 22 38,5 55 86,9 108,9 130,9 163,9

4.f 165 170,5 181,5 203,5 229,9 273,9

4.g 165 170,5 181,5 203,5 229,9 273,9

4.h 203,5 207,9 229,9 264 302,5 372,9

4.i 74,8 86,9 104,5 115,5 132 181,5

4.j 66 77 86,9 104,5 115,5 132

5.a 48 60 72

5.b 54 66 78

6. 382,8 406,8 474 634,8

7.a 48 118,8 178,8

7.b 54 178,8 202,8

8. 64,9 214,5 434,5

9.a 64,9 75,9 86,9 108,9

9.b 64,9 75,9 86,9 108,9

10. 126 109 115 135

číslo 

položky 

v zmysle 

prílohy 1

Cena celkom vrátane DPH za počet kusov

Počet kusov

 


