
 
1.1  Objed návateľ:  

 Obchodné meno:  

 Sídlo:  

 IČO:  

 DIČ:  

 IČ DPH:  

 Číslo účtu:  

 Tel:  

1.2  Dodávateľ:  

 Obchodné meno:  

 Sídlo:  

 IČO:  

 DIČ:  

 IČ DPH:  

 Číslo účtu:  

 Tel:  

 

Rámcová dohoda č. Z201644872_Z  
Uzatvorená v zmysle  

l. Zmluvné strany  

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  

Hlavná 17,91701 Trnava, Slovenská republika  

00598135  

2021190963  

SK2021190963  

00421333236434  

Reklamný servis, s.r.o.  

Belanského 297, 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika  

36417033  

2021796755  

SK2021796755  

+421417234437  

II. Predmet zmluvy  

 
 2.1  Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:  
 

Názov:  

Kľúčové slová:  

CPV:  

Druh/y:  

 

Tlačiarenské služby  

tlač, plagát, bilbord, skladačka, vstupenky  

79811000-2 - Služby v oblasti digitálnej tlače; 79820000-8 - Služby súvisiace s tlačou; 60000000-8 -  

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  

Služba  

 
 2.2  Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:  

· Tlač plagátov, bilbordov, bulletinov, letákov a vstupeniek slúžiacich na propagáciu kultúrnych podujatí organizovaných  

objednávateľom v r. 2017. Súčasťou požadovaných služieb je dodanie materiálov na miesto určenia.  

 2.3  Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:  

 

Technické vlastnosti  Jednotka  Minimum  Maximum  Presne  

1.Plagát: formát A 1, farebnosť 4+0, papier 135g/m2, natieraný, lesklý  ks/rok    35  

2. Plagát: formát A2, farebnosť 4+0, papier 135g/m2, natieraný, lesklý  kslrok    750  

3. Plagát: formát A3, farebnosť 4+0, papier 135g/m2, natieraný, lesklý  ks/rok    350  

4. Plagát city light: rozmer 800 x 1200 mm, farebnosť 4+0, papier  ks/rok    65  

135g/m2, natieraný, lesklý-      

5.Plagát back light: rozmer 1220 x 1750 mm, farebnosť 4+0, papier  ks/rok    55  

116mikrónový- pre backlight - rotačný, podsvietený      

6.Bilbord: rozmer 2 x 5 m, bilbordový papier, farebnosť 4+0,  ks/rok    15  

7.Skladačka 210 x 100 mm: formát A4, farebnosť 4+4, papier 135  ks/rok    3000  

g/m2, natieraný, leskiý, 2 x bidovanie a zloženie      
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8. Programový bulletin formátu AS: , maximálne 15 listov formátu A4  ks/rok    500  

vrátane obálky, farebnosť 4+4, papier 150 gr/m2, natieraný, matný,      

zložené na formát AS a 2x zošité      

9. Leták: formát AS, farebnosť 4+0, papier 200g/m2, natieraný, matný  ks/rok    400  

10.Leták: formát A6, farebnosť 4+0, papier 200g/m2, natieraný, matný  ks/rok    400  

11.Leták: formát A6, farebnosť 4+4, papier 200g/m2, natieraný, matný  ks/rok    300  

12.vstupenka: rozmer 210 x 100 mm, farebnosť 4+0, papier 150g/m2,  ks/rok    200  

natieraný matný       

13.vstupenka: rozmer 210 x 100 mm. farebnosť 4+0, papier 150g/m2,  ks/rok    200  

natieraný, matný       

14.vstupenka: rozmer 210 x 40,50,60 mm, farebnosť 4+0, papier  ks/rok    6000  

120g/m2, natieraný, matný      

15.vstupenka: rozmer 210 x 40, 50, 60 mm, farebnosť 4+4, papier  ks/rok    1000  

120g/m2, natieraný, matný      

Technické vlastnosti   Hodnota I charakteristika    

Predpokladaný počet podujatí organizovaných v r. 2017  26 až 28 za rok    

Množstvá objednávané  pre čiastkové plnenia:      

Pol. 1. - Plagát A 1   najčastejšie 2 a 4 ks    

Pol. 2. - Plagát A2   najčastejšie 20, 40, 80 ks    

Pol. 3. - Plagát A3   najčastejšie 10, 15, 20, 30 ks    

Pol. 4. Plagát 800 x 1200 mm  najčastejšie 2 ks    

Pol. 5. Plagát 1220 x 1750 mm  najčastejšie 2 ks    

Pol. 6. 8ilbord   vždy 1 ks     

Pol. 7. Skladačka 210 x 100 mm  najčastejšie 500,800,1500 ks    

Pol. 8. Programový bulletin formátu AS  500 ks     

Pol. 9. Leták formát AS   400 ks     

Pol. 10. Letáka formát A6  400 ks     

Pol. 11. Leták formát A6   300 ks     

Pol. 12. Vstupenka 210 x 100 mm  100 ks     

Pol. 13. Vstupenka 210 x 100 mm  100 ks     

Pol. 14. Vstupenka 210 x 40,50,60 mm  najčastejšie 200, 300, 800, 3000 ks   

Pol. 15. Vstupenka 210 x 40,50,60 mm  najčastejšie 200, 300 ks    

 2.4  Osobitné požiadavky na plnenie:  

 

Názov   

Vrátane dopravy na miesto plnenia.   

Požaduje sa predložiť rozpis jednotkových cien pre uvedené položky do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy. Jednotkové ceny  

musia zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky - tlač, expedíciu a dodania na miesto určenia.   

Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje poskytovať služby v lehote trvania zmluvy v nepravidelných čiastkových dodávkach  na  

základe čiastkových výziev vystavených objednávateľom podľa aktuálnych potrieb.   

Objednávateľ s každou čiastkovo u výzvou poskytne dodávateľovi grafické návrhy a vo výzve uvedie požiadavky na dodanie   

propagačných materiálov podľa technickej špecifikácie predmetu a množstvá pre jednotlivé položky.   

Termín dodania každého čiastkového plnenia špecifikovaného výzvou je 7 dní odo dňa doručenia čiastkovej podkladov dodávateľovi.  

Zasielanie čiastkových výziev a grafických návrhov bude realizované elektronickou poštou.   

Právo vystaviť faktúru vznikne dodávateľovi po každom čiastkovom plnení poskytnutom bez vád a nedorobkov. Splatnosť faktúr je v  

zmysle OPET 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.   

Celkové množstvá uvedené pre jednotlivé položky boli stanovené s ohľadom na počet podujatí plánovaných na rok 2017 a pre   

objednávateľa nie sú záväzne. Množstvá jednotlivých položiek pri čiastkových plneniach budú stanovené podľa aktuálnych potrieb  

objednávateľa.   
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Predložením ponuky sa dodávateľ zaväzuje v prípade dodania vadného výrobku, doručiť opravenú verziu do 3 pracovných od  

nahlásenia reklamácie. .  

Zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov - od 1.1.2017 do 31.12.2017, resp. do vyčerpania finančného limitu, ktorým je celková  

cena za predmet zákazky, podľa toho, ktorá so skutočností nastane ako prvá.  

Názov  Upresnenie  

 2.5  Prílohy opisného formulára Zmluvy:  
 

 

III. Zmluvné podmienky  

 
 3.1  Miesto plnenia Zmluvy:  

Štát:  

Kraj:  

Okres:  

Obec:  

Ulica a číslo:  

 

Slovenská republika  

Trnavský  

Trnava  

Trnava  

Hlavná 17  

 
 3.2  Čas /Iehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:  

12  

 3.3  Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:  
 

Jednotka:  
 

celok   
Požadované maximálne 1,0000  
množstvo:  

 3.4  Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými  
podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.  

IV. Zmluvná cena  

 4.1  Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 5687,00 EUR  

 4.2  Sadzba DPH: 20,00  

 4.3  Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 6824,40 EUR  

V. Záverečné ustanovenia  

 5.1  Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle  
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu Č. 1.  

 5.2  Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach  
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.  
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 5.3  Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve  
neexistujú.  

 5.4  Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno  

vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude  

zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.  

 5.5  Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  

len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.  

 5.6  Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,  

https://portal.eks.sk/SpravaOpetlOpeWerejnyDetail/  

V Bratislave, dňa 08.12.2016 10:03:02  

Objednávateľ:  
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska  

Dodávateľ:  
Reklamný servis, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska  

 Zmluva bola zverejnená dňa  ......................... na webovom sídle objednávateľa.  
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