
Rámcová zmluva o dielo č.:001/2013 
uzavretá podľa § 631 a nasl. občianskeho zákonníka, medzi zmluvnými stranami, ktorými sú: 

 
 
 
 
Zhotoviteľ:  X print s.r.o.  
Sídlo:   Trnavské Mýto 1, 831 04  Bratislava  
IČO:    35 742 097  
IČ DPH:   SK2020270516   
Zastúpená:             Ing. Danielou Lučeničovou, konateľkou spoločnosti  
Bankové spojení:   
Číslo účtu:      
Zapísaná:   v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Bratislave I,   
                                      oddiel Sro,   vložka č. 16862/B 
 

              (ďalej len „zhotoviteľ“)  
 

a 
 

Objednávateľ:    Centrum vedecko-technických informácií SR 
Sídlo:   Lamačská cesta 8/A    
IČO:    151 882    
IČ DPH:   2020798395 
Zastúpená:  Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000064268/8180  
Kontaktná osoba:: PhDr. Daniela Birová, tel. 02/69253136, e-mail daniela.birová@cvtisr.sk 
 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

( zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spoločne tiež ako „zmluvné strany“) 
 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1. Podpisom tejto zmluvy zmluvné strany prejavujú vôľu: 
a) riadiť sa touto zmluvou pri uzatváraní jednotlivých zmlúv o dielo (objednávok) na základe 

ktorých sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vyrobiť a dodať dohodnuté dielo podľa 
požiadaviek objednávateľa špecifikované objednávkou objednávateľa doručenou 
zhotoviteľovi písomnou formou. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za 
dohodnuté dielo dohodnutú cenu. 

b) dohodnúť v predstihu časť obsahu jednotlivých zmlúv o dielo (objednávok) pre plynulé 
zabezpečenie diela zhotoviteľom. 
 

2. Dohodnutým dielom sa pre účel tejto zmluvy rozumejú produkčné služby poskytované 
zhotoviteľom, t.j. polygrafické služby, zhotovenie tlačovej produkcie na rôznych 
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potlačovaných médiách, dokončovacie práce a zabezpečenie dodávky zhotovených 
produktov k objednávateľovi. 
 

3. Pokiaľ jednotlivé zmluvy o dielo (objednávky) uzatvorené medzi zmluvnými stranami po 
dobu účinnosti tejto zmluvy neurčia inak, má sa za to, že obchodné podmienky dohodnuté 
touto zmluvou sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Ďalšie dojednania zmluvných strán pre 
jednotlivú zmluvu o dielo (objednávku), ktorú uzavrú zmluvné strany na základe tejto 
zmluvy, však majú prednosť pred znením obchodných podmienok dojednaných touto 
zmluvou. 

 
 

Čl. II 
Uzatváranie jednotlivých zmlúv o dielo (objednávok) 

 
 

1. Zaslaním objednávky na zhotovenie diela objednávateľ vyjadruje súhlas s realizáciou diela 
podľa podmienok uvedených v ponuke zhotoviteľa. Objednávateľ tým vyjadruje vôľu byť 
odsúhlasenými podmienkami viazaný. Zhotoviteľ prijatím a potvrdením objednávky na 
zhotovenie diela špecifikovaného danou žiadosťou objednávateľa vyjadruje vôľu byť 
odsúhlasenými podmienkami viazaný. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka bude obsahovať tieto údaje: 
a) úplné označenie zhotoviteľa a objednávateľa 
b) poradové číslo objednávky, na základe ktorej je dielo záväzne objednané, s odkazom na 

vypracovanou  cenovú ponuku zhotoviteľa, ktorá môže obsahovať popri cenovej ponuke i 
dodatočné záväzné informácie v súvislosti s  realizáciou produkcie – diela. 

c) množstvo a bližšiu špecifikáciu dohodnutého diela 
d) termín dodania dohodnutého diela 
e) termín a spôsob dodania tlačových podkladov 
f) miesto dodávky produkcie 
g) cenu dohodnutého diela  
h) miesto a dátum vystavenia objednávky 
i) podpis oprávneného zástupcu objednávateľa 
j) ďalšie skutočnosti neuvedené v tejto zmluve alebo špeciálne požiadavky objednávateľa 

 
3. Objednávateľ sa zaväzuje pre prípad jeho záujmu o zhotovenie produkcie a jej dodania 

podľa cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom, doručiť zhotoviteľovi objednávku 
najneskôr do 2 pracovných dní pred termínom dodania diela.  
 

4. Každý jednotlivý obchodný prípad sa považuje za uzavretý až keď zhotoviteľ písomne 
potvrdí prijatie objednávky objednávateľa na výrobu a dodanie produkcie  bližšie 
špecifikovanej objednávke.   
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Čl. III 
Základné podmienky platné pre zhotovení diela – objednávky 

 
1. Predmet plnenia     

1.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyrobiť a dodať objednávateľovi dohodnuté dielo a objednávateľ sa 
zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupracovať a uhradiť zhotoviteľovi za vyrobenú a dodanú 
produkciu cenu v dohodnutej výške.  
 

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi vyrobí a dodá dielo: 
a) v objednanom množstve v zmysle objednávky  
b) v predpísanej alebo odsúhlasenej kvalite a na základe požiadaviek objednávateľa                   

ako požadovaný materiál, farebnosť, formát a dokončovacie práce. 
c) zabalené v riadnom obale a spôsobom uvedenom v žiadosti o ponuku      

objednávateľom v dojednanom čase a mieste dodania uvedené v žiadosti o ponuku 
objednávateľom. 

 
2. Plnenie diela 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo tak, aby bolo 

riadne dodané v dohodnutých termínoch. 
 
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dohodnuté dielo zabaliť a dodať spôsobom uvedeným v objednávke. 
 
2.3. Objednávateľ alebo ním určená osoba sú oprávnený kontrolovať plnenie diela zhotoviteľom. 

V prípade zistenia, že zhotoviteľ dodal dielo v rozpore s objednávkou objednávateľa, je 
objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie závad v čo najkratšom dohodnutom termíne. 

2.4. Spoločne sa má za to, že zhotoviteľ splnil svoju povinnosť vyrobiť a dodať dielo – produkciu 
až jeho riadnym prevzatím objednávateľom alebo ním určenou osobou. 

 
3. Čas a miesto dodania diela – produkcie 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi alebo ním určenej osobe odovzdať dohodnuté dielo – 

produkciu v dojednanom čase a mieste dodania vyšpecifikované v objednávke objednávateľa. 
3.2. Povinnosť zhotoviteľa dodať objednávateľovi alebo ním určenej osobe dielo – produkciu je 

splnené tým, že objednávateľovi, alebo ním určenej osobe je umožnené s dohodnutým dielom 
– produkciou nakladať podľa svojich potrieb v dohodnutom mieste. 
 

4. Prevzatie dohodnutého diela 
4.1. Dohodnuté dielo – produkcia, pokiaľ spĺňa všetky náležitosti špecifikované objednávkou, je 

objednávateľ alebo ním určená osoba povinný/povinná dielo prevziať.  
4.2. Pri odovzdaní a prevzatí diela vydá zhotoviteľ objednávateľovi dodací list, ktorým 

objednávateľ potvrdí prevzatie diela a jeho kópiu ponechá objednávateľovi. 
4.3. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele – produkcii prechádza na objednávateľa prevzatím 

diela – produkcie. 
4.4. Vlastnícke právo k dielu – produkcii nadobúda objednávateľ po úplnom uhradení ceny diela. 
 
5. Práva a povinnosti zmluvných strán  
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo – produkcia bude vždy riadne vyrobená, dokončená a dodaná 

objednávateľovi bez vád v súlade s platnými normami, ustanoveniami tejto zmluvy a 
príslušnou objednávkou. 

5.2. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení diela v súlade s pokynmi a požiadavkami, ktoré mu 
boli zadané objednávateľom. 
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5.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude zhotoviteľovi oznamovať svoje plánované zámery 
v oblasti produkčných služieb s časovým predstihom tak, aby zhotoviteľ v záujme 
objednávateľa mohol dostatočne včas pripraviť realizáciu požadovaných produkčných služieb. 
 

6. Zodpovednosť za vady a záruka akosti 
6.1. Zhotoviteľ  touto zmluvou zaručuje objednávateľovi, že dielo – produkcia bude vyrobené 

z dohodnutého materiálu a dohodnutou technológiou bez závad. Bude taktiež  zodpovedať 
špecifikáciám a podmienkam stanovených objednávateľom žiadosťou o ponuku a záväznou 
objednávkou. 

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré vykazuje dielo – produkcia i v čase, keď prechádza 
nebezpečí vzniku škody na diele – produkcii na objednávateľa.  

6.3. Objednávateľ je povinný zistené vady na dohodnutom diele – produkcii bez odkladu, 
najneskôr však do piatich pracovných dní po ich zistení oznámiť zhotoviteľovi. V oznámení o 
vadách diela – produkcie musí objednávateľ zhotoviteľovi vady vyšpecifikovať písomnou 
formou, pokiaľ dovoľuje situácia doložiť fotodokumentáciu. Objednávateľ zároveň spolu 
s reklamáciou určí akým spôsobom požaduje vady na diele – produkcii odstrániť. 

 
Čl. IV. 

Cena za dielo, platobné podmienky 
 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že za hotové a riadne dodané dielo – produkciu uhradí 

zhotoviteľovi cenu určenou spôsobom uvedeným v čl. II, bode 2 tejto zmluvy. V cene diela sú 
zahrnuté všetky náklady a výdaje, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri plnení diela, vrátane 
balného, značenia a dopravy vyrobeného diela – produkcie do dohodnutého miesta dodania. 
Zhotoviteľ vystaví faktúru za dielo po riadnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. 
Faktúra je vystavená so splatnosťou 90 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Dohodnutá 
cena za dielo bude uhradená objednávateľom formou bankového prevodu na účet v banke 
zhotoviteľa. Cena je považovaná za uhradenú v momente pripísania príslušnej finančnej 
čiastky na bankový účet zhotoviteľa. 

 
2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade s platnou legislatívou. 
 
3. Pre prípad omeškania úhrady faktúr objednávateľom je zhotoviteľ oprávnený uplatniť nárok na 

úhradu úroku z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania do dňa 
pripísania dlžnej čiastky na účet zhotoviteľa. 

4. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak riadne a včas zhotovenie diela 
reklamoval. V prípade oprávnenej reklamácie lehota na zaplatenie podľa bodu 1/ začína 
plynúť od odstránenia reklamovaných vád. 

5. Pre prípad omeškania zhotoviteľa so zhotovením a odovzdaním diela sa zmluvné strany 
dohodli, že objednávateľ je oprávnený uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02% 
z hodnoty diela za každý deň omeškania. 

 
Čl. V 

Doba trvania rámcovej zmluvy 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti 
s možnosťou predĺženia.  

 
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou môže byť ukončený dohodou zmluvných strán alebo 

jej výpoveďou jednou zmluvnou stranou a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 
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dvojmesačné a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca po doručení písomnej 
výpovede druhej strane.. 

 
3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou môže byť ukončený písomným odstúpením niektorej 

zo zmluvných strán z dôvodu ktorý hrubo porušil ustanovenia zmluvy. Hrubým porušením 
ustanovení zmluvy je: 
- pre objednávateľa, ak zhotoviteľ nedodá plnenie v dohodnutom množstve, termíne alebo 

na dohodnuté miesto ani po poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie, 
- pre zhotoviteľa, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 30 dní po 

uplynutí doby splatnosti faktúry.  Odstúpením sa zmluva zrušuje od okamihu doručenia 
odstúpenia druhej zmluvnej strane.  
 

Čl. VI 
Mlčanlivosť  

 
Zmluvné strany sa zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať tretím osobám – stranám žiadne 
informácie, ktoré získali v súvislosti s touto zmluvou. Informácie, ktoré si vzájomne poskytnú 
sú zmluvnými stranami chápané ako dôverné a sú poskytované smerom k vzájomnej 
informovanosti za účelom plnenia zmluvného vzťahu. Týmto záväzkom mlčanlivosti sa 
zmluvné strany budú riadiť i po ukončení zmluvného vzťahu. Záväzok mlčanlivosti 
objednávateľ neporuší, keď zmluvu zverejní predpísaným spôsobom v Centrálnom registri 
zmlúv vedených Úradom vlády SR. 

 
Čl. VII 

Ostatné dojednania 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení záväzkov z tejto zmluvy si budú navzájom poskytovať 

potrebné informácie a súčinnosť. 
 
2. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že všetky písomné informácie, oznámenia a zmluvy o dielo – 

záväzné objednávky budú zasielané a potvrdzované elektronickou poštou a faxom. 
Elektronické tlačové podklady budú zasielané vo formátoch kompozitné nerozseparované PDF 
pre PC 
a) elektronickou poštou 
b) budú uložené k stiahnutiu zhotoviteľom na FTP serveri objednávateľa 
c) objednávateľ uloží tlačové podklady na FTP server zhotoviteľa 
d) na CD nosiči, poštou, kuriérom alebo osobne 

 
3. Závažné písomné informácie budú zmluvnými stranami posielané výhradne doporučenou   
      poštou. 
 

Čl. VIII 
Kontrola a audit 
 

 

 Zhotoviteľ aj objednávateľ sú  povinní umožniť legitímnym zástupcom  

a)  kontrolných orgánov Európskej komisie, Európskeho úradu boja proti podvodom  

a   Európskeho účtovného dvora, 
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b) parlamentu a vlády SR v kontrolnej pozícii a osobitne ustanovených kontrolných orgánov    
SR na základe platnej legislatívy, 

c) riadiaceho orgánu Ministerstva školstva SR, 

          aby prostredníctvom kontroly na mieste alebo auditu na základe a v súlade s príslušnými 
predpismi SR a ES preverili stav realizácie projektu a plnenie tejto zmluvy, a aby v prípade 
potreby na základe zmluvných dokumentov, ktoré sú zmluvné strany povinné na základe 
tejto zmluvy udržiavať a na vyžiadanie predložiť, vykonali úplnú kontrolu okolností 
zmluvného plnenia a kontrolu stavu dokladovej dokumentácie k zmluvnému plneniu.  

 Dokumenty podliehajúce kontrole musia byť takejto kontrole primerane dostupné a 
usporiadané tak, aby sa uľahčila ich kontrola.  

 
 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Túto zmluvu je možné meniť len číslovanými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami 

obidvoch zmluvných strán. 
 
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 a Príloha č. 2  predmetu zmluvy. 
 
3. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom SR v plnom znení. 

Zmluvní strany sa dohodli, že mieste príslušným pre riešenie sporov tejto zmluvy bude obecný 
súd objednávateľa. 

 
4. Pokiaľ by sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stalo podľa noriem platného právneho 

poriadku v akomkoľvek ohľade neplatným, neúčinným alebo protiprávnym, nebude týmto 
dotknutá alebo ovplyvnená platnosť, účinnosť alebo právna bezchybnosť zostávajúcich 
ustanovení. 

 
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných strán. Účinnsť nadobudne 

nasledujúci deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 
 
 
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zúčastnených strán 

obdrží jedno vyhotovenie. 
 
 

V Bratislave dňa ………………….    V Bratislave dňa  ………………….. 
 
za zhotoviteľa:      za  objednávateľa: 
 
 
 
 

Ing. Daniela Lučeničová – X print s.r.o.  
 

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
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                                                                          Príloha č. 1 Rámcovej zmluvy o dielo č. 001/2013 

 

 

Cenová kalkulácia 

      
Pol. Projekt NISPEZ Počet 

kusov 
Cena v € 
bez DPH DPH 

Cena v € s  
DPH 

2 
brožúry 14 x 15 cm, 20 strán vrátane 
obálky: plnofarebná obojstranná tlač, 
papier 120 g, knihárska väzba V1 14334* 4 270,00 854,00 5 124,00 

1 
brožúry 14 x 15 cm,16 strán vrátane 
obálky: plnofarebná obojstranná tlač, 
papier 120 g, knihárska väzba V1 19000* 4 529,00 905,80 5 434,80 

3 
záložky 18,3x5,4 cm, 16 druhov: 
plnofoarebná obojstranná tlač, 200 g 
NM papier 2000* 200,00 40,00 240,00 

Spolu 8 999,00 1 799,80 10 798,80 

      * Poznámka : Špecifikácia podľa druhu grafiky: 
 

 
brožúry 14 x 15 cm: 

 
 

       
       Záložky:  

  

- séria 1 16 s 2115 ks 
 

- séria 1 100 ks 
- séria 2 16 s 1242 ks 

 
- séria 2 100 ks 

- séria 3 16 s 1227 ks 
 

- séria 3 100 ks 
- séria 4 16 s 1555 ks 

 
- séria 4 100 ks 

- séria 5 20 s 2829 ks 
 

- séria 5 100 ks 
- séria 6 16 s 3070 ks 

 
- séria 6 100 ks 

- séria 7 16 s 809 ks 
 

- séria 7 100 ks 
- séria 8 20 s 2444 ks 

 
- séria 8 100 ks 

- séria 9    20 s 4894 ks 
 

- séria 9    100 ks 
- séria 10 16 s 4137 ks 

 
- séria 10 100 ks 

- séria 11 16 s 4845 ks 
 

- séria 11 100 ks 
- séria 12 20 s 4167 ks 

 
- séria 12a 100 ks 

    
- séria 12b     200 ks 

    
- séria 12c     200 ks 

    
- séria 12d     200 ks 

    
- séria 12e     200 ks 
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                                                            Príloha č. 2 Rámcovej zmluvy o dielo č. 001/2013 

 

 

Cenová kalkulácia 
 

Pol. Projekt DC VaV Počet 
kusov 

Cena v € 
bez DPH DPH 

Cena v € s  
DPH 

1  banner display: rozmery 80 x 200 cm, 
rolovateľný, PP plátno cca 200 mic. 5 440,00 88,00 528,00 

2 nálepky: 9x4,5 cm, plnofarebné 100 34,00 6,80 40,80 

Spolu 474,00 94,80 568,80 
 




