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DODATOK Č. 1 

K RÁMCOVEJ DOHODE: ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TLAČIARENSKÝCH 

SLUŽIEB PRE OBLASŤ STIERACÍCH ŽREBOV 

 
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 

sídlo: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava  

IČO: 31 340 822 

DIČ: 2020341455 IČ DPH: SK2020341455 

bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., IBAN: SK17 1100 0000 0026 2102 0708 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 499/B 

osoba konajúca v mene spoločnosti:  Ing. Ján Barczi, predseda predstavenstva  

 Mgr. Martin Bohoš, člen predstavenstva 

email: cechova@tipos.sk 

(ďalej aj len ako “Objednávateľ“) 

 

a 

 

IGT Global Solutions Corporation  

sídlo: The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 USA, 

ústredie: 10 Memorial Boulevard, Providence, Rhode Island 02903 USA 

IČO: 905157 

DIČ: 05-0389840     IČ DPH:                       

bankové spojenie: Bank of America N.A., 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ,United 

Kingdom 

IBAN: GB86 BOFA 1650 5067 659030 

spoločnosť zapísaná v registri Delaware, USA, ministrom štátu, divíziou pre korporácie 

osoba konajúca v mene spoločnosti: Miroslav Krajčovič, na základe plnej moci 

email: Miroslav.Krajcovic@IGT.com  

(ďalej aj len ako “Dodávateľ“) 

 

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej aj len ako “Zmluvné strany“ alebo jednotlivo “Zmluvná strana“) 

 

 

NAKOĽKO 

 

A. Zmluvné strany dňa 26.3.2018 uzatvorili rámcovú dohodu: zmluva o poskytovaní tlačiarenských 

služieb pre oblasť stieracích žrebov (ďalej aj len ako “Dohoda“), predmetom ktorej je postup 

opätovného otvorenia súťaže pre uzatvorenie čiastkovej zmluvy na poskytnutie tlačiarenských 

služieb pre oblasť stieracích žrebov s tým dodávateľom, ktorého ponuka je v rámci opätovného 

otvorenia súťaže vyhodnotená ako víťazná, pričom cieľom vyhláseného verejného obstarávania 

dotknutej zákazky, ktorej výsledkom je uzatvorenie Dohody, bolo zabezpečiť okruh subjektov 

(dodávateľov) zapájajúcich sa ponukami do opätovného otvorenia súťaže ako aj samotné 

poskytnutie tlačiarenských služieb pre oblasť stieracích žrebov dodávateľom, ktorého ponuka 

bola vyhodnotená ako víťazná, na základe čiastkovej zmluvy ako zmluvnou stranou Dohody;  

 

B. Objednávateľ pri vyhlásení verejného obstarávania dotknutej zákazky teda predpokladal, že 

viacerí dodávatelia predložia ponuku v rámci verejného obstarávania predmetu zákazky s tým 

však, že (i) do samotného postupu verejného obstarávania dotknutej zákazky predložil ponuku 

jeden dodávateľ, (ii) s ohľadom na skutkový stav Objednávateľ nerozhodol o zrušení verejného 

obstarávania a (iii) s Dodávateľom uzatvoril Dohodu; 
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C. Zmluvné strany majú záujem o plnenie povinností vyplývajúcich z tejto Dohody za podmienok 

dojednaných v tomto dodatku č. 1 (ďalej aj len ako “Dodatok“), 

 

D. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že zmeny uvedené v tomto Dodatku nemajú vplyv 

na charakter Dohody (cieľom ktorej je uzatvorenie čiastkovej zmluvy na predmet zákazky 

špecifikovaný v Dohode) a nezakladajú žiadny nárok na finančné plnenie v prospech Dodávateľa 

odlišné alebo rozširujúce finančné plnenie predvídané v Dohode; 

 

Zmluvné strany sa nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka dohodli na tomto Dodatku: 

 

 

ČLÁNOK 1 

PREDMET DODATKU 

 

1.1 Článok 1 bod (1) Dohody (DEFINÍCIE) sa mení tak, že znie nasledovne: 

“Čiastkovou zmluvou sa na účely tejto Rámcovej dohody rozumie zmluva uzatvorená  medzi 

Objednávateľom a Dodávateľom na základe výzvy Objednávateľa  špecifikovanej v tejto 

Rámcovej dohode a schválenia cenovej ponuky Dodávateľa Objednávateľom; vzor takejto 

zmluvy je prílohou č. 2 tejto Rámcovej dohody.“ 

 

1.2 V celom texte Dohody sa pojem “Vybraný dodávateľ“ vypúšťa a v texte sa nahrádza pojmom 

“Dodávateľ“, pričom v článku 1 Dohody (DEFINÍCIE) Dohody sa vypúšťa bod 2 a bod 6. 

a doterajšie body 3. až 10. sa označujú ako body 2. až 8.  

 

1.3 Článok 2 bod (2) Dohody (PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY) sa mení tak, že znie 

nasledovne:  

“Dodávateľ sa zaväzuje najmä  

(i) v prípade zaslania výzvy Objednávateľa na predloženie cenovej ponuky na predmet 

Zákazky, vrátane zhotovenia a dodania Produktov bližšie špecifikovaných v akejkoľvek 

a každej výzve na predloženie ponuky (ďalej aj len ako “Výzva na predloženie ponuky“) 

predložiť súvisiacu cenovú ponuku a  

(ii) po schválení tejto cenovej ponuky zo strany Objednávateľa  uzatvoriť Čiastkovú zmluvu, 

ktorej vzor je prílohou č. 2 Rámcovej dohody a plniť predmet Zákazky Objednávateľovi 

na jej základe a v súlade s ňou.“ 

 

1.4 Článok 2 bod (3) Dohody (PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY) sa mení tak, že znie 

nasledovne:  

“Dodávateľ sa zaväzuje neposkytnúť alebo neumožniť poskytnutie rovnakého alebo 

zameniteľného Produktu alebo jeho akúkoľvek časť inému prevádzkovateľovi okamžitej lotérie 

v Slovenskej republike, v súvislosti s ktorým bola Dodávateľovi zaslaná Výzva na predloženie 

ponuky.“ 

  

1.5 Článok 4 Dohody (OPÄTOVNÉ OTVORENIE SÚŤAŽE) sa označuje novým názvom 

“POSTUP PRED UZATVORENÍM ČIASTKOVEJ ZMLUVY“ a znie nasledovne:  

“1. Objednávateľ za účelom uzatvorenia Čiastkovej zmluvy zašle Dodávateľovi Výzvu na 

predloženie ponuky, ktorá bude Dodávateľovi doručená elektronicky na e-mailovú adresu 

písomne oznámenú Dodávateľom pri uzatvorení tejto Rámcovej dohody. 

2. Vo Výzve na predloženie ponuky budú špecifikované požiadavky na Produkty zo strany 

Objednávateľa, a to najmä, ale nielen objem dodávaného množstva Produktov, rozmer, tvar, 

prípadne konkrétna povrchová úprava Produktov a určenie grafického vizuálu Produktu a 

fotografií, údajov, prvkov konkrétnej okamžitej lotérie, zložiek a schém konkrétnej okamžitej 

lotérie, na ktorú sa plnenie predmetu Zákazky, vrátane zhotovenia a dodania Produktu 

vzťahuje, a ktoré požaduje Objednávateľ do Produktu zakomponovať, pracovný plán obsahujúci 

najmä predpokladaný dátum uzatvorenia Čiastkovej zmluvy, podpísania/schválenia Working 
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papers, dátum doručenia čísla licencie príslušnej okamžitej lotérie, dátum tlače, dátum dodania 

“samples“ Produktov (vzorov) a termínu dodania Produktov (stieracích žrebov). 

3. Dodávateľ je povinný po doručení Výzvy na predloženie ponuky predložiť Objednávateľovi 

súvisiacu cenovú ponuku, a to v lehote uvedenej vo Výzve na predloženie ponuky; cenová 

ponuka na základe každej jednotlivej Výzvy na predloženie ponuky musí obsahovať (i) výslovný 

súhlas s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie ponuky a (ii) jednotkovú cenu v EUR 

bez DPH na 1 000 ks stieracích žrebov, ktorá nesmie presiahnuť maximálne jednotkové ceny 

uvedené v prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody.  

4. Povinnosť predložiť súvisiacu cenovú ponuku podľa bodu 2 tohto článku Dodávateľ nemá 

výlučne v prípade dôvodov spočívajúcich vo vis maior. Za vis maior sa považuje 

nepredvídateľná mimoriadna udalosť nezávislá od vôle Dodávateľa, ktorá bude brániť 

Dodávateľovi v dodržiavaní povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku Rámcovej dohody, 

ak nemožno rozumne predpokladať, že by Dodávateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil 

alebo prekonal a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal alebo mohol 

predvídať, a to najmä, ale nielen ionizujúce žiarenie, rádioaktívna kontaminácia, vojna, invázia, 

cudzie nepriateľské akty, občianska vzbura, revolúcia, vojenská alebo uzurpačná moc, blokácia, 

prírodné katastrofy, konfiškácia a znárodnenie. Pod pojmom vis maior sa nerozumie výpadok 

elektrickej energie a ostatných druhov energií, krízové situácie, dopravný kolaps, zlyhania zo 

strany prípadných subdodávateľov, zhabanie alebo zničenie na základe príkazu alebo pri 

výkone príkazu štátnych alebo miestnych orgánov.  V prípade vis maior je Dodávateľ povinný 

Objednávateľa informovať v tej istej lehote stanovenej vo Výzve na predloženie ponuky a 

hodnoverným spôsobom tieto dôvody Objednávateľovi preukázať. V prípade, ak Dodávateľ 

nepredloží súvisiacu cenovú ponuku  podľa tohto článku Rámcovej dohody a súčasne poruší 

povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete tohto bodu, je Objednávateľ oprávnený:  

(i) pri 1. (prvom) porušení vyššie uvedených povinností podľa tohto bodu zo strany 

Dodávateľa uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške EUR  2 000 (dvetisíc 

eur), ktorú je Dodávateľ povinný zaplatiť;  

(ii) pri 2. (druhom) a každom ďalšom porušení povinností podľa tohto bodu zo strany 

Dodávateľa uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške EUR 3 000 (tritisíc eur) 

ktorú je Dodávateľ povinný zaplatiť;  

(iii) pri 2. (druhom) a každom ďalšom porušení povinností podľa tohto bodu zo strany 

Dodávateľa odstúpiť od tejto Rámcovej dohody voči Dodávateľovi.“ 

 

1.6 Článok 5 bod (2) Dohody (ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY) sa mení tak, že znie 

nasledovne:  

“Výška Odplaty za plnenie predmetu Zákazky je určená v Čiastkovej zmluve na základe cenovej 

ponuky Dodávateľa na plnenie predmetu Zákazky podľa Výzvy na predloženie ponuky, pričom 

takáto cenová ponuka nesmie presiahnuť jednotkové ceny podľa prílohy č. 1 tejto Rámcovej 

dohody.“ 

 

1.7 V článku 5 bod (3) Dohody (ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY) sa časť vety za 

bodkočiarkou vypúšťa. 

 

1.8 V Článku 8 Dohody (TRVANIE A ZÁNIK RÁMCOVEJ DOHODY) sa bod 12 vypúšťa. 

 

 

ČLÁNOK 2 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

2.1 Ostatné ustanovenia Dohody, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné 

v plnom rozsahu. 

 

2.2 Tento Dodatok sa stáva platným dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinným 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.  
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2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich tento Dodatok podpisujú, sú plne oprávnené 

a spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú Zmluvnú stranu, za ktorú tieto 

osoby konajú. 

 

2.4 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach. Každá zo Zmluvných strán obdrží 

po 2 (dvoch) vyhotoveniach. 

 

2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že 

tento Dodatok vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok. 

 

Za Objednávateľa     Za Dodávateľa 

V Bratislave, dňa     V Bratislave, dňa  

 

 

 

_______________________________   _________________________ 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.  IGT Global Solutions Corporation 

Ing. Ján Barczi      Miroslav Krajčovič 

predseda predstavenstva    na základe plnej moci 

 

 

 

_______________________________    

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.   

Mgr. Martin Bohoš      

člen predstavenstva      

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Habala&MENO=Ľubomír&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Habala&MENO=Ľubomír&SID=0&T=f0&R=0

