
číslo zmluvy objednávateľa:       146 /2013-1.9. 
číslo zmluvy poskytovateľa:        ZPI-2013-016 

RÁMCOVÁ DOHODA  

 

uzatvorená  podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len dohoda) 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

Zastúpený: Ing. Peter Žiga, PhD., minister 

IČO: 42181810 

DIČ: 2023106679 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000389046/8180  

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Poskytovateľ:  ŽP Informatika s.r.o 

Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, Slovensko 

Zastúpený: Ing. Miroslav Kubove - konateľ, Ing. Ján Gaboň - konateľ 

Zapísaný:  v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka 

č. 12699/S 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., 

Číslo účtu: 0304149795/0900 

IČO: 36 741 388 

DIČ: 2022321829 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

(spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“) 

 

 

PREAMBULA 
 

Zmluvné strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto dohody sa bude spravovať 

týmto zákonom. Uzatvorenie dohody je výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona 

č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
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Článok I 

Predmet dohody 

 

1. Predmetom tejto dohody je záväzok poskytovateľa poskytnúť služby, a to prípravu, 

grafický dizajn, výrobu/tlač informačných brožúr CE a SEE a OPŽP, obrazov 

a panelov (ďalej len „predmet dohody“), ktorých podrobnú špecifikáciu obsahuje 

Príloha č. 1.  

2. Poskytovateľ dopraví predmet dohody na vlastné náklady do miesta plnenia podľa 

Článku II tejto dohody, vrátane zloženia predmetu dohody na presne určené miesto 

objednávateľom. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu podľa Článku III. tejto dohody. 

 

Článok II 

Spôsob, miesto a čas plnenia 

1. Plnenie tejto dohody sa bude realizovať čiastkovo na základe objednávok, ktoré 

vystaví objednávateľ podľa svojej potreby a podľa jednotlivých projektov a zašle 

poskytovateľovi. Poskytovateľ je povinný písomne do 5 pracovných dní od doručenia 

objednávky odsúhlasiť túto objednávku vo forme potvrdenia objednávky.   

2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa: Nám. Ľudovíta Štúra 1,  

812 35 Bratislava. Oprávnenou osobou na prebratie predmetu tejto dohody je riaditeľ 

odboru riadenia projektov a ním poverené osoby. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ ešte pred zrealizovaním predmetu  

dohody v zmysle objednávky, predloží objednávateľovi k schváleniu spôsob 

a parametre predmetu dohody (fyzicky aj v elektronickej forme) a až po ich 

odsúhlasení objednávateľom dôjde zo strany poskytovateľa k realizácii predmetu 

dohody. Objednávateľ (kontaktná osoba, ktorá je oprávnená k podpisu akceptačného 

protokolu) bezodkladne rozhodne a svoje rozhodnutie o schválení alebo neschválení 

potvrdí podpisom na akceptačnom protokole a zašle ho v elektronickej podobe na e-

mailovú adresu kontaktnej osoby poskytovateľa. Predmet dohody preberie oprávnená 

osoba objednávateľa formou preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými 

stranami. Objednávateľ prevezme dodaný predmet tejto dohody formou preberacieho 

protokolu, ak súhlasí s obsahom a kvalitou dodaného predmetu dohody. Objednávateľ 

neprevezme tú časť predmetu dodania, ktorá nezodpovedá technickým požiadavkám z 

hľadiska štruktúry a kvality alebo iným požiadavkám uvedeným v Prílohe č. 1, ktorá 

je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. Objednávateľ na túto skutočnosť písomne 

upozorní poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje, že vadné časti predmetu tejto 

dohody nahradí takými, ktoré budú spĺňať všetky požiadavky dohodnuté v tejto 

dohode, a dodá ich objednávateľovi do 10 kalendárnych dní od písomného 

upozornenia. 

4. V prípade, ak na strane objednávateľa vznikli objektívne okolnosti brániace dodaniu 

predmetu dohody v podobe a s parametrami podľa Prílohy č. 1 tejto dohody ako bol 

predložený v ponuke poskytovateľa v rámci verejného obstarávania, predloží 

objednávateľovi na schválenie náhradný predmet dohody, ktorý musí rovnako spĺňať 

všetky parametre podľa Prílohy č. 1 tejto dohody. Objednávateľ (kontaktná osoba, 

ktorá je oprávnená k podpisu akceptačného protokolu) bezodkladne rozhodne 
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o jednotlivých vzoroch a svoje rozhodnutie o schválení alebo neschválení potvrdí 

podpisom na akceptačnom protokole a zašle ho v elektronickej podobe na e-mailovú 

adresu kontaktnej osoby poskytovateľa. 

5. Poskytovateľ odovzdá objednávateľovi predmet tejto dohody riadne a včas, bez 

technických a právnych chýb, v dohodnutom množstve a termíne. Za technické chyby 

sa považujú nefunkčnosť a fyzické poškodenie predmetu obstarania. Za právne chyby 

sa považujú skutočnosti, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou Slovenskej 

republiky a Európskej únie.  

6. Vlastnícke právo k  predmetu tejto dohody prechádza na objednávateľa jeho prevzatím 

formou preberacieho protokolu.  

7. Nebezpečenstvo škody na predmete dohody (fyzické poškodenie, odcudzenie a pod.) 

prechádza z poskytovateľa na objednávateľa podpísaním preberacieho protokolu 

potvrdzujúceho prevzatie predmetu dohody. 

8. Neodobratie celkového množstva predmetu dohody podľa Prílohy č. 1 

objednávateľom  nezakladá právo poskytovateľa uplatniť náhradu škody.  

9. Poskytovateľ je povinný dodať predmet dohody špecifikovaný v Prílohe č. 1 do 30 

kalendárnych dní od  potvrdenia objednávky.  

 

Čl. III 

Práva a povinnosti poskytovateľa 
 

1. Poskytovateľ je povinný plniť predmet tejto dohody vo svojom mene, na svoje 

náklady, na vlastnú zodpovednosť a  na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou 

starostlivosťou v zmysle podmienok dohodnutých v  dohode a zodpovedá za kvalitu 

ním dodaného predmetu dohody.  

2. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oboznamovať objednávateľa so všetkými 

novými skutočnosťami, o ktorých sa dozvie pri svojej činnosti, ktoré sú alebo môžu 

byť v priamom alebo nepriamom vzťahu k predmetu tejto dohody. 

3. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oboznamovať objednávateľa s takými 

požiadavkami na súčinnosť potrebnú pre plnenie predmetu tejto dohody, ktoré nie sú 

výslovne uvedené v tejto dohode. 

4. V prípade ohrozenia stanovených termínov, je poskytovateľ povinný oznámiť túto 

skutočnosť objednávateľovi spolu s návrhom primeraných opatrení. 

5. V prípade, ak nastanú objektívne okolnosti stanovené v Čl. II bod 4. a poskytovateľ 

predloží objednávateľovi na schválenie náhradný predmet dohody, ktorý však nebude 

spĺňať technické parametre stanovené v Prílohe č. 1 tejto dohody, objednávateľ 

odmietne potvrdiť dodávanie takéhoto náhradného plnenia. Poskytovateľ je v takom 

prípade povinný do 5 pracovných dní predložiť iný náhradný predmet dohody, ktorý 

bude spĺňať technické špecifikácie uvedené v Prílohe č. 1, resp. bude upravený tak, 

aby výhrady objednávateľa boli v plnej miere akceptované. 

6. Poskytovateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom nútiť objednávateľa alebo 

vyvíjať akýkoľvek nátlak s cieľom, aby objednávateľ objednal predmet dohody 

v hodnote stanovenej v Čl. V bod 1.  
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Čl. IV 

Práva a povinnosti objednávateľa 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oboznamovať poskytovateľa so všetkými 

novými skutočnosťami, o ktorých sa dozvie pri svojej činnosti, a ktoré sú alebo môžu 

byť vo vzťahu k predmetu plnenia  tejto dohody, najmä o zmene príslušných manuálov 

pre informovanie a publicitu pre prijímateľov.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet plnenia tejto dohody uvedený v Čl. I tejto 

dohody, ktorý bol objednaný formou objednávky, pokiaľ bol poskytovateľom 

odovzdaný v súlade s Čl. II bod 5. tejto dohody.  

3. Objednávateľ nie je povinný objednať predmet dohody v celkovej hodnote uvedenej 

v Čl. V bod 1. 

 

Čl. V 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí poskytovateľovi za dodanie predmetu dohody (len 

za poskytovateľom zrealizované objednávky) cenu podľa cenovej ponuky uchádzača 

maximálne vo výške 14137,80 € vrátane DPH (slovom: štrnásťtisícstotridsaťsedem  

EUR a osemdesiat centov), t.j. 11781,50 € bez DPH (slovom: 

jedenásťtisícsedemstoosemdesiatjeden EUR a päťdesiat centov).  

Poskytovateľ je / nie je platiteľom DPH. 

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo neobjednať predmet dohody v plnej výške finančných 

prostriedkov uvedených v Čl. V  bod 1.. Stanovené množstvá  v zmysle Prílohy č. 1 sú 

uvedené ako predpokladané a objednávateľ si vyhradzuje právo počas platnosti 

rámcovej dohody neobjednať celkové predpokladané množstvo tovaru, alebo naopak, 

vyhradzuje si právo objednať aj viac ako predpokladané množstvo tovaru, avšak najviac 

do hodnoty uvedenej v Čl. V bod 1.. Pri objednávaní a dodaní predmetu dohody sú 

podstatné jednotkové ceny predmetu dohody uvedené v Prílohe č. 1, ktoré vychádzajú 

z výsledkov verejného obstarávania. 

3. Cena predmetu plnenia je stanovená dohodou účastníkmi tejto dohody v súlade so 

zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF 

SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Rozpis ceny, počtu a druhov jednotlivých položiek predmetu 

zákazky je súčasťou Prílohy č. 1 tejto dohody. V cene sú zahrnuté všetky náklady 

poskytovateľa na realizáciu dohody a táto dohodnutá cena je maximálna. Táto 

maximálna cena podľa cenovej ponuky uchádzača je platná počas trvania zmluvného 

vzťahu.  

4. V cene sú započítané všetky ekonomicky oprávnené náklady, primeraný zisk podľa § 2 

a § 3 zák. č. 18/1996  Z. z. o cenách v platnom znení a § 3 vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. 

V cene sú započítané aj náklady na obaly, dopravu na miesto dodania. 

5. Objednávateľ na predmet tejto dohody neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

6. Platba za predmet dohody podľa bodu 1. tohto článku sa uskutoční na základe 

predloženia daňového dokladu poskytovateľom - faktúry, ktorú predávajúci vystaví 

v troch   vyhotoveniach pričom táto musí spĺňať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č.  

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a náležitosti 

podľa bodu 3. tohto článku. 

7. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné náležitosti: 
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- číslo dohody a číslo objednávky, na základe ktorej bola vyhotovená,  

- deň  splatnosti  -  30 dní odo dňa  jej  zaevidovania  v  podateľni  objednávateľa  

- fakturovanú sumu (jasne špecifikovať rozpis jednotkovej ceny a počtu).   

8. Poskytovateľ má právo predložiť faktúru za ním dodaný predmet tejto dohody až po 

schválení dodaného predmetu tejto dohody formou preberacieho protokolu podpísaného 

obidvoma zmluvnými stranami. 

9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti podľa bodu 6. a 7. tohto 

článku alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi do 10 pracovných dní odo dňa riadneho doručenia 

do podateľne objednávateľa, s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. 

V takomto prípade sa prerušuje plynutie pôvodnej lehoty splatnosti faktúry. Nová lehota 

splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia správne opravenej faktúry poskytovateľom 

objednávateľovi. 

10. Fakturovaná splatná peňažná suma sa bude považovať za uhradenú, v zmysle 

ustanovenia § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka, momentom jej pripísania na účet 

poskytovateľa. 

11. Bankové spojenie poskytovateľa uvedené vo faktúre musí byť zhodné s bankovým 

spojením dohodnutým v dohode. V opačnom prípade má objednávateľ právo vrátiť 

faktúru. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry plynie opätovne. 

12. Na finančné prostriedky zaplatené objednávateľom za dodanie tovaru sa vzťahuje zákon 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

13. Poskytovateľ berie na vedomie, že cena za predmet tejto dohody, a to aj každá jej časť, 

je prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a fondov 

Európskej únie. Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a 

vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v 

osobitných predpisoch (zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov). 

Poskytovateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto dohody sa stáva súčasťou 

systému finančného riadenia štrukturálnych fondov.  

14. Poskytovateľ je povinný uchovávať doklady súvisiace s predmetom dohody 10 rokov 

po ich úhrade od objednávateľa. 

 

Čl. VI 

ZÁRUKA 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť na predmet tejto dohody záručnú dobu v trvaní 24 

mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu tejto dohody. Tento 

záväzok platí aj po zániku účinnosti tejto dohody. 

2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu dohody, že počas záručnej doby 

má objednávateľ právo požadovať a poskytovateľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.  

3. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu dohody do 10 pracovných 

dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, a to dodaním náhradných 

predmetov toho istého druhu, parametrov a ceny. Nároky objednávateľa z riadne 

reklamovanej vady sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  
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Čl. VII 

KONTROLA 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným 

orgánom a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov 

Slovenskej republiky (napr. Zákon NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov) a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, 

ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Poskytovateľ sa zaväzuje podrobiť sa 

výkonu kontroly aj poverenými zamestnancami objednávateľa. 

2. Poskytovateľ si je vedomý, že na právne vzťahy sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

3. Oprávnení zamestnanci vykonávajúci kontrolu majú počas trvania realizácie 

schváleného projektu prístup ku všetkým obchodným dokumentom poskytovateľa 

súvisiacich s výdavkami a plnením povinnosti podľa tejto dohody. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto 

dohody oprávnenými osobami počas platnosti a účinnosti zmlúv o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku. Oprávnenými osobami sú najmä: 

a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,  

b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby;  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi     

predpismi SR a EÚ.  

Poskytovateľ sa zaväzuje príslušným oprávneným osobám poskytnúť za týmto účelom 

všetku potrebnú súčinnosť. 

  

Čl. VIII 

ZMLUVNÉ SANKCIE 

 

1. Ak je poskytovateľ v omeškaní s dodaním predmetu dohody v zmysle vystavených 

objednávok v lehote podľa Čl. II bod 9. alebo v kvalite, akú poskytovateľ garantoval 

v rámci verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto dohody,  je 

objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny 

nedodanej služby za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 50,00 €, a to 

osobitne za každý prípad omeškania. 

2. Dohodnutú zmluvnú pokutu  uhradí  poskytovateľ  na základe písomnej výzvy do 30 

kalendárnych dní odo dňa doručenia jej vyúčtovania objednávateľovi. 

3. Ustanovenie bodu 1. neplatí v prípade zásahu vyššej moci. V prípade zásahu vyššej 

moci je poskytovateľ povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť objednávateľovi a 

preukázať jej trvanie. Za zásah vyššej moci sa považuje prekážka, ktorá nastala 

nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno 

rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila 
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alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky 

vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú 

tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala 

až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo 

vznikla z jej hospodárskych pomerov. 
 

4. V prípade, ak poskytovateľ nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu z Čl. III bod 5., je 

objednávateľ povinný od neho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10,00 € 

za každý aj začatý deň omeškania, a to osobitne za každý prípad omeškania. 

5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody 

podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.  

 

 Čl. IX 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Túto dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto dohodu je možné ukončiť odstúpením podľa § 344 

a nasl. Obchodného zákonníka, a to z dôvodu podstatného porušenia záväzku druhej 

zmluvnej strany. Za podstatné porušenie záväzku sa považuje najmä, avšak nielen: 

2.1 ak poskytovateľ poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä nedodržania 

dohodnutých termínov, obsahu a kvality predmetu dohody,  

2.2 ak objednávateľ v rozpore s touto dohodou bezdôvodne neprevezme bezchybný 

predmet dohody ani do 30 kalendárnych dní od písomného vyzvania objednávateľa 

poskytovateľom, 

2.3 ak objednávateľ neuhradí prevzaté plnenie predmetu dohody v termíne do 30 

kalendárnych dní po uplynutí dátumu splatnosti. 

3. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej strane. Účinky odstúpenia  

nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto  

dohody nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto dohodu je možné ukončiť aj písomnou výpoveďou 

zmluvy zo strany objednávateľa bez udania dôvodu s 3 -mesačnou výpovednou lehotou, 

ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď druhej zmluvnej strane doručená. 

 

 

 

Čl. X 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do 31.12.2014. Táto dohoda nadobúda 

platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia. Platnosť a účinnosť tejto dohody zaniká dňom 31.12.2014, alebo 

zaplatením ceny za predmet dohody vo výške  11781,50 € bez DPH (14137,80  € 

vrátane DPH) podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

2. Na túto dohodu a vzťahy z nej vyplývajúce sa použijú primerane ustanovenia zákona  

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení a to vždy tie ustanovenia, ktoré sú svojou 

povahou najbližšie konkrétnej právnej skutočnosti vyplývajúcej z tejto dohody. 

3. Táto dohoda sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní poskytovateľ 

obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ štyri vyhotovenia. 
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4. Zmeny a doplnenia tejto dohody je možné vykonať len formou písomných 

a očíslovaných dodatkov k tejto dohode, vzájomne schválených a podpísaných oboma 

zmluvnými stranami. 

5. Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, prechádzajú práva a povinnosti z tejto dohody na 

jej právneho zástupcu. 

6. Táto dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory týkajúce sa tejto 

dohody sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným 

rokovaním. 

7. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto dohody sú príslušné všeobecné súdy 

Slovenskej republiky. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je jej Príloha č.1- Cenová a technická 

špecifikácia predmetu dohody.           

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsah tejto dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

 

 

V Podbrezovej dňa ............... V Bratislave dňa .................. 

 

Za poskytovateľa: Za objednávateľa: 

 

 

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

     Ing. Miroslav Kubove      Ing. Peter Žiga, PhD. 

obchodno-ekonomický riaditeľ               minister 

 

 

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

           Ing. Ján Gaboň 

riaditeľ úseku prevádzky a služieb 

 

 

 

Zoznam príloh:  

1. Cenová a technická špecifikácia predmetu dohody 
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Príloha č.1 rámcovej dohody 

Cenová a technická špecifikácia predmetu rámcovej dohody 

Príprava, grafický dizajn, výroba/tlač informačných brožúr CE a SEE a OPŽP, obrazov 

a panelov – technická špecifikácia: 

1. Brožúry s prehľadom projektov so zapojením slovenských partnerov obsahujúce 

stručný popis projektu so zameraním na aktivity a dosiahnuté výsledky na národnej 

úrovni v slovenskom jazyku, vrátane loga a grafických špecifikácií programu; formát 

A5; nasledovne: 

o 2 brožúry pre program SEE (1 brožúra pre projekty 1 a 2 výzvy; 1 brožúra pre 

projekty 3 a 4 výzvy – až po vydaní 1. brožúry)  

o 2 brožúry pre program CE (1 brožúra pre projekty 1 a 2 výzvy; 1 brožúra pre 

projekty 3 a 4 výzvy – až po vydaní 1. brožúry) 

o počet kusov:  

 náklad: 100 ks každej brožúry, t.j. spolu 400 ks 

 grafický návrh, zalomenie, korektúry, tlač, farebnosť obálka 4+0, farebnosť vnútro 

4+4, formát A 5, väzba V2, rozsah minimálne 40 strán, papier obálka natieraný matný  

od 230 g/m
2
, papier vnútro ofset od 80g/m

2
 

 

 

2. Informačné materiály k súťaži žiakov ZŠ obsahujúcich:  

I. skladačka pravidlá súťaže  

II. skladačka následne informácie o výherných dielach v slovenskom jazyku, vrátane 

loga OPŽP a grafických špecifikácií obstarávateľa, formát 420 mm x 210 mm 

(rozložený), 105 x 210 mm (zložený): 

 4 strany, farebnosť 4+4, papier min. 230 g/m2, ryhovať a skladať na 4 lomy do 

formátu, rozsah 8 strán 

 Náklad: 500 ks každej skladačky t.j. spolu 1000 ks 

 

3. Výroba výstavných veľkoplošných obrazov a panelov s prácami žiakov vrátane loga 

OPŽP a grafických špecifikácií obstarávateľa :  

 10 obrazov podľa dodaných predlôh, farebnosť 4+0, zarámované v skle, 

kovový strieborný rám, veľkosť obrazov min. 80 x 60 cm 

 5 prenosných informačných panelov o súťaži vrátane loga OPŽP a grafických 

špecifikácií obstarávateľa; farebnosť 4+0, samonavíjacie rollery so silnou a 

ľahkou hliníkovou konštrukciou a stabilným dvojnohým podstavcom vrátane 

prepravného puzdra, strieborné prevedenie stojana, rozmery grafiky približne 

84 x 200 cm 

 10 prenosných informačných panelov  o OPŽP a úspešných projektoch 

podporených z OPŽP / CE / SSE, farebnosť 4+0, samonavíjacie rollery so 

silnou a ľahkou hliníkovou konštrukciou a stabilným dvojnohým podstavcom 

vrátane prepravného puzdra, strieborné prevedenie stojana, rozmery grafiky 

približne 84 x 200 cm 

 1 prenosný skladací informačný pult OPŽP, farebnosť 4+0, stabilný s drevenou 

pracovnou doskou a podstavou, s poličkami, s puzdrom na prenášanie a 

vymeniteľným grafickým banerom s reklamnou plochou min. 1 m2 

 

 
 



10 
 

 

Technická špecifikácia Počet ks Cena za ks bez 

DPH 

Cena 

celkom bez 

DPH 

Cena celkom s 

DPH 

Brožúry s prehľadom 

projektov v zmysle 

technickej špecifikácie 

podľa bodu 1 

400 

               6,25 €         2 500,00 €          3 000,00 €  

Informačné materiály 

k súťaži žiakov ZŠ 

v zmysle technickej 

špecifikácie podľa bodu 2 

1000 

               0,52 €            520,00 €             624,00 €  

Výstavné veľkoplošné 

obrazy v zmysle technickej 

špecifikácie podľa bodu 3 

10 

             40,00 €            400,00 €             480,00 €  

Prenosné informačné 

panely v zmysle technickej 

špecifikácie podľa bodu 3 

15 

             96,67 €         1 450,00 €          1 740,00 €  

Prenosný skladací 

informačný pult v zmysle 

technickej špecifikácie 

podľa bodu 3 

1 

          653,10 €            653,10 €             783,72 €  

Celkom 

    
       5 523,10 €          6 627,72 €  

 


