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RÁMCOVÁ DOHODA o poskytnutí služby 
č. 159/CVTISR/2015 

uzavretá podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení          
neskorších predpisov 

  
 

Čl. I 
ZMLUVNÉ STRANY 

 

objednávateľ:      Centrum vedecko-technických informácií SR 

Sídlo:     Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava  
Zastúpený:     prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.  
IČO:     00151882 
IČ DPH:    SK2020312074 
DIČ:     2020798395 
Bankové spojenie :    Štátna pokladnica 
Číslo účtu:    7000064743/8180 
Tel, fax :    +421 02/ 69 253 128 
E-mail :  andrea.putalova@cvtisr.sk 

a 

poskytovateľ: 
Sídlo:     VALEUR, s.r.o. 
      Muzejná 208/4 
                             929 01 Dunajská Streda 
Zastúpený:     Mgr. Marek Kmetik 
                                                          konateľ 
IČO:     34119850 
IČ DPH:     SK2020365435 
DIČ:      2020365435 
Bankové spojenie :    
Číslo účtu:    
Tel, fax :     
E-mail :      

uzavreli na základe výsledku súťaže návrhov Rámcovú dohodu o poskytnutí služieb (ďalej len 
„dohoda“). 

 
Čl. II 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

2.1 Táto dohoda sa uzatvára na účely zabezpečenia tlačiarenských a dodávateľských služieb pre 
potreby Centra vedecko-technických informácií SR v súvislosti s tlačou časopisu Quark. 

mailto:andrea.putalova@cvtisr.sk
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2.2 Predmet dohody je financovaný z prostriedkov Centra vedecko-technických informácií SR 

(CVTI SR).  
 

 
 

Čl. III 
PREDMET DOHODY 

 
3.1 Predmetom tejto dohody je poskytovanie tlačiarenských a dodávateľských služieb časopisu 

Quark (ďalej len „výtlačky“) počas platnosti tejto dohody a na jej základe samostatných ob-
jednávok vyhotovených objednávateľom, a to v nasledovnej špecifikácií: 
 
Náklad:  5 500 ks mesačne 
Rozsah:  56 strán (vnútro) + 4 strany (obálka) 
Obálka:  4 strany, papier 200 g/m2 ONL, farba, lesklý lak 
Vnútro:  56 strán, papier 90 g/m2 ONL, farba, matný (natieraný) 
Farebnosť:  4+4 CMYK, vnútro aj obálka 
Formát:  210 x 297 mm 
Väzba:  V1, 2x skoba 
Balenie:  20 ks  

 
3.2 Predmetom tejto dohody je taktiež záväzok objednávateľa dodané výtlačky riadne prevziať, 

zaplatiť poskytovateľovi cenu špecifikovanú v článku V tejto dohody a plnenie ďalších pod-
mienok uvedených v dohode. 
 

3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať dodávku výtlačkov podľa časového harmonogramu 
plnenia predmetu dohody dohodnutého zmluvnými stranami (Príloha č. 1) a bez zbytočného 
odkladu upovedomiť objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by spôsobili omeškanie 
plnenia zo strany poskytovateľa alebo by mohli mať nepriaznivý vplyv na ďalšie plnenie do-
hody. 

 
3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob a forma dodania podkladov potrebných pre tlač, ako aj 

termín odovzdania podkladov a termín dodania výtlačkov, bude súčasťou Prílohy č. 1 doho-
dy. Po dodaní podkladov a zaslaní objednávky je poskytovateľ povinný  najneskôr nasledujúci 
pracovný deň písomne potvrdiť doručenie podkladov objednávateľovi. 

 
3.5 Objednávateľ je oprávnený určiť počet kusov výtlačkov v každej samostatnej objednávke 

v rámci rozsahu 5 000 – 6 000 ks pri zachovaní jednotkovej ceny za výtlačok. 
 

 
Čl. IV 

MIESTO A ČAS PLNENIA, TRVANIE DOHODY 
 

4.1 Miestom plnenia predmetu dohody sú distribučné strediská: 
 1/ Versus, a. s., Pribinova 21, Bratislava 
2/ Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. , Stará Vajnorská 9, Bratislava 
3/ Ares, spol. s r. o., Banšelova 4, Bratislava 
4/ CVTI SR, redakcia Quark, Staré grunty 52, Bratislava 
 

Rozpis rozvozu (počty časopisov na jednotlivé distribučné miesta) bude súčasťou 
každomesačnej objednávky. 



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

Rámcová dohoda  o poskytnutí tlačiarenských a dodávateľských služieb časopisu Quark                     3/7 
 

 
4.2 Predmet tejto dohody je poskytovateľ povinný plniť v súlade s časovým harmonogramom 

dohodnutom  zmluvnými stranami (Príloha č. 1). Časový harmonogram plnenia predmetu 
dohody podpísaný zmluvnými stranami je neoddeliteľnou súčasťou dohody a možno ho me-
niť písomnou dohodou zmluvných strán. 

 
4.3 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú a je platná počas 48 mesiacov odo dňa jej podpísa-

nia zmluvnými stranami. 
 

4.4 Ak poskytovateľ zmení subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je  povinný najneskôr v deň,  
 ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť  objednávateľovi 
zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:  

a. podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka  návrh na 
zmenu,  

b. navrhovaného subdodávateľa,  
c. predmety subdodávok,  
d. doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu  

spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom  
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov. 

 
 

 
Čl. V 

URČENIE CENY  A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
 

5.1 Cena je stanovená v súlade s § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vyhlášky č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva, a týmto spôsobom zostavená cena podľa bo-
du 5.2 je cena maximálna a neprekročiteľná. 
 

5.2 Celková cena za poskytovanie služieb počas doby platnosti dohody nesmie presiahnuť ma-
ximálnu cenu 100 320,- € bez DPH / 48 mesiacov/ celkom 264 000 ks. 
 

5.3 Cena za jeden výtlačok sa skladá z nasledujúcich častí: 
 

Cena bez DPH: 0,38,- €, slovom: nula celá tridsaťosem        eur 

DPH 20%: 0,076,- €, slovom: nula celá nula sedemdesiatšesť    eur  

Cena s DPH: 0,456,- €, slovom: nula celá štyristopäťdesiatšesť  eur 

 
5.4 Platobný a zúčtovací styk sa uskutoční na základe vystavenia faktúry poskytovateľom.  

 
5.5 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnej úhrade z účtu objednávateľa na účet poskyto-

vateľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň, keď bude platená čiastka odpí-
saná z  účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa. 

 
5.6 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona č. 

222/2004 Z.z. v platnom znení. Vystavená faktúra musí obsahovať minimálne: obchodné 
meno a sídlo, IČO, DIČ objednávateľa, meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa, číslo zmluvy, číslo 
faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu, na 
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ktorý má byť platba poukázaná, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu cel-
kom vrátane DPH, podpis oprávnenej osoby. 

 
5.7 Faktúra vystavená poskytovateľom je splatná do 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia ob-

jednávateľovi. 
 

5.8  V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky 
uvedené náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na pre-
pracovanie. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

 
5.9 Právo na vystavenie faktúry vzniká poskytovateľovi riadnym splnením predmetu zmluvy pod-

ľa   Čl. III. 
 

Čl. VI 
ODOVZDANIE A PREVZATIE VÝTLAČKOV 

 
 

6.1 Povinnosť odovzdať výtlačky riadne a  včas splní poskytovateľ ich odovzdaním objednávate-
ľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí výtlačkov. 
 

6.2 Osoba poverená objednávateľom na prevzatie výtlačkov je oprávnená vykonať predbežnú 
kontrolu vizuálneho stavu výtlačkov náhodným výberom exempláru z balenia výtlačkov ešte 
pred podpisom protokolu. 

 
6.3 Ak pri preberaní výtlačkov objednávateľ zistí, že má vady, výtlačky neprevezme a spíše s po-

skytovateľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Poskytovateľ je 
povinný odovzdať výtlačky objednávateľovi bezodkladne po odstránení zistených vád.  

 
6.4 Protokol o odovzdaní a prevzatí výtlačkov vyhotovený poskytovateľom a  podpísaný oboma 

zmluvnými stranami je dokladom o riadnom odovzdaní výtlačkov poskytovateľom. 
 

 
 

Čl. VII 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
7.1  Poskytovateľ zodpovedá za to, že výtlačky zodpovedajú podmienkam tejto dohody. 
 
7.2 Poskytovateľ nezodpovedá za vady výtlačkov, ktoré boli spôsobené použitím vadných tlačo-

vých podkladov zo strany objednávateľa. Za vady vzniknuté po odovzdaní výtlačkov však 
zodpovedá, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.  

 
7.3 Poskytovateľ nezodpovedá ani za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objedná-

vateľa, ak poskytovateľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich pou-
žití trval. V takom prípade škodu znáša v plnom rozsahu objednávateľ. 

 
7.4 Oznámenie vád (reklamácia) musí mať písomnú formu, obsahovať opis vád alebo toho, ako 

sa vady prejavujú a voľbu nároku z vád výtlačkov. Reklamácia, ktorá nebude mať uvedené 
náležitosti, sa nepovažuje za riadne uplatnenú. 

 
7.5 Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť vady ním zavinené ihneď po prijatí reklamácie. 
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7.6 Pri zodpovednosti za vady predmetu plnenia ináč platia ustanovenia §560 a nasl. Obchodné-

ho zákonníka. 
 

 
 

Čl. VIII 
ZMLUVNÁ POKUTA A POPLATOK Z OMEŠKANIA 

 
8.1 Poskytovateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny výtlačkov za každý, aj 

začatý deň omeškania v prípade nedodržania termínu odovzdania výtlačkov podľa Čl. IV tejto 
dohody.  

 
8.2 Poskytovateľ je tiež povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každé porušenie 

povinností vyplývajúcich z tejto dohody.  
 

8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb čiastkových faktúr alebo vyúčtovania 
ceny za výtlačky, má poskytovateľ nárok na poplatok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania. 

 
 

Čl. IX 
ODSTÚPENIE OD DOHODY 

 
 

9.1 Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od dohody v prípade podstatného alebo opako-
vaného porušenia záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody druhou zmluvnou stranou.  

 
9.2 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak poskytovateľ mešká so splnením zmluv-

ného termínu a márne uplynula lehota stanovená objednávateľom na dodatočné plnenie. 
 

9.3 Poskytovateľ je oprávnený od dohody odstúpiť v prípade, ak objednávateľ odmietne poskyt-
núť súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie podmienok tejto dohody, ktoré by podstatným spô-
sobom znemožňovalo poskytovateľovi plniť podmienky uvedené v tejto dohode. Tieto okol-
nosti musí poskytovateľ podrobne dokladovať a špecifikovať. 

 
9.4 Odstúpenie od dohody musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná 

strana odstupuje.  
 

9.5 Odstupujúca zmluvná  strana má nárok na zaplatenie nákladov v súvislosti s plnením záväz-
kov vyplývajúcich z dohody, ktoré účelne a preukázateľne vynaložila do okamihu porušenia 
záväzkov druhou zmluvnou stranou. 
 

9.6 Za podstatné porušenie dohody sa považuje najmä: 
a) omeškanie poskytovateľa s dodaním predmetu plnenia oproti dohodnutému 

termínu plnenia o viac 15 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by 
omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),  

b) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými 
v tejto dohode, 

c) poskytovateľ  dodá objednávateľovi predmet plnenia takých parametrov, kto-
ré sú v rozpore s touto dohodou, 
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d) objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych 
dní. 

                      e)      vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok poskytovateľa, resp.    
                                zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup  
                                poskytovateľa do likvidácie. 
                       f)      porušenie povinnosti poskytovateľa podľa článku 4.4 tejto dohody. 

 
 

 
Čl. X 

VÝPOVEĎ 
 
10.1 Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať dohodu z akéhokoľvek dôvodu najneskôr tri 

mesiace pred uplynutím každého kalendárneho roka, odkedy bola dohoda podpísaná.  
 

10.2 Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia 
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
Čl. XI 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
11.1 Táto dohoda podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejne-
niu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Ob-
chodnom vestníku. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie 
tejto dohody ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto dohody a svojim podpisom dáva 
súhlas na zverejnenie tejto dohody vrátane prílohy v plnom rozsahu. 

 
11.2 V prípade, že na strane poskytovateľa bude účastníkom tejto dohody dva alebo viac subjek-

tov, každý z nich je oprávnený a povinný z jednotlivých ustanovení tejto dohody spoločne 
a nerozdielne. 

11.3 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

 
11.4 Dohoda nadobúda účinnosť deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 
 
11.5 Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpí-

saní dostane dve (2) vyhotovenia a poskytovateľ dve (2) vyhotovenia. 
 
11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č.1: Časový harmonogram plnenia predmetu dohody. 

 
V Bratislave, dňa 6.3.2015 
 
 

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

za objednávateľa:    za poskytovateľa: 

prof. RNDr. Ján TURŇA, CSc.                                               Mgr. Marek KMETIK 
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Príloha č.1 k Rámcovej dohode o poskytnutí tlačiarenských a dodávateľských služieb časopisu Quark 

 

 

                 Časový harmonogram plnenia predmetu dohody 

 

 
Časopis Quark vychádza mesačne, ročne vychádza 12 čísel.  

Distribúcia časopisu sa začína jeden pracovný deň pred prvým pracovným dňom v mesiaci, t.j. 
poskytovateľ najneskôr jeden pracovný deň pred prvým pracovným dňom v mesiaci doručí        
výtlačky do distribučných stredísk: 

 
1/ Versus, a. s., Pribinova 21, Bratislava 
2/ Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. , Stará Vajnorská 9, Bratislava 
3/ Ares, spol. s r. o., Banšelova 4, Bratislava 
4/ CVTI SR, redakcia Quark, Staré grunty 52, Bratislava 
v súlade s objednávkou a rozvozom na daný mesiac. 
 

Tlač časopisu je potrebné ukončiť do začatia  distribúcie. 
 
Tlačové podklady doručí objednávateľ poskytovateľovi vždy podľa dohodnutého harmonogramu, 

najneskôr 7 pracovných dní pred distribúciou. Zmena termínov  je vo výnimočných prípadoch 
možná, ale musí byť oznámená minimálne 3 pracovné dni vopred a po vzájomnej písom-
nej (alebo emailovej) dohode. 
 
 
V Bratislave dňa 6.3.2015 
 

 
 

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

za objednávateľa:    za poskytovateľa: 

prof. RNDr. Ján TURŇA, CSc.                                               Mgr. Marek KMETIK 
 

 




