
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI TLAČE
A GRAFICKÝ DIZAJN

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 3 ods. 4 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Názov : Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Sídlo: 
IČO:

Ul. 7.Pešieho pluku č.l, 949 01 Nitra 
36103004

DIČ: 2021467976
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN:

Štátna pokladnica
SK.73 8180 0000 0070 0031 1548

Zastúpený: Mgr.art Martin Kusenda, riaditeľ
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
Názov : Jánsky s.r.o.
Sídlo: Misionárska 17, 949 01 Nitra
IČO:
DIČ:

50606387
2120393187

IČ DPH: SK2120393187
Bankové spojenie : 
Číslo účtu v tvare IBAN:

Tatra banka a.s.
SK57 1100 0000 0029 4003 2618

Zastúpený : Peter Jánsky - konateľ
(ďalej len „dodávateľ“)

Preambula
1/ Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - 
§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal dodávateľ. Verejný obstarávateľ 
rozhodol o postupe podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Článok I
Predmet dohody

1/ Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok dodávateľa vykonávať pre objednávateľa 
služby v oblasti tlače a grafického dizajnu v zmysle čl. II. dohody, na základe zaslaných 
podkladov podľa požiadaviek objednávateľa, ktoré budú realizované prostredníctvom 
samostatných objednávok.
2/ Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi riadne odoslať objednávku na tlač a distribúciu 
propagačných materiálov spolu s podkladmi potrebnými pre zrealizovanie objednávky a 
zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu.



Článok II
Rozsah a obsah tlačiarenských služieb

1/ Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť službu objednávateľovi. Jedná sa o grafický dizajn, tlač 
a distribúciu propagačných materiálov - tlač mesačných programov, letákov, plagátov, 
bulténov a samolepiek. Cena za tlač a distribúciu propagačných materiálov zodpovedá cene 
v zmysle zaslanej cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č.l rámcovej dohody a je zároveň 
cenníkom služieb. Ceny sú záväzné počas celej platnosti rámcovej dohody.
2/ Objednávateľ dodá dodávateľovi všetky podklady potrebné na spracovanie jednotlivej 
objednávky. Objednávateľ zodpovedá za obsahovú a odbornú stránku všetkých poskytnutých 
podkladov a pokynov.
3/ Objednávateľ má právo zúžiť, alebo rozšíriť predmet plnenia tejto rámcovej dohody, 
z dôvodov na strane objednávateľa, ktoré nebolo možné v čase uzatvorenia rámcovej dohody 
predvídať.

Článok III
Objednanie služieb a ich odovzdanie

1/ Tlač a distribúciu propagačných materiálov podľa článku II tejto zmluvy bude dodávateľ 
vykonávať pre objednávateľa na základe samostatných objednávok.
2/ Zmluvné strany sa dohodli, že objednávanie služieb a zasielanie podkladov podľa tejto 
dohody sa bude realizovať elektronicky e-mailom, ak sa nedohodnú inak. Objednávateľ zašle 
dodávateľovi súčasne s objednávkou aj všetky textové a obrazové podklady potrebné na jej 
realizáciu. Prijatie objednávky a správnosť podkladov dodávateľ objednávateľovi neodkladne 
potvrdí elektronicky e-mailom, resp. telefonicky. Súčasne s potvrdením oznámi 
objednávateľovi prípadné nedostatky, alebo chyby v dodaných podkladoch, príp. si vyžiada 
ďalšie alebo iné podklady potrebné pre realizáciu objednanej služby. Od potvrdenia 
objednávky začne plynúť zmluvným stranám 12 hodinová lehota na vyjasnenie si a 
odstránenie nedostatkov a zaslanie iných/ďalších podkladov. Dodávateľ sa zaväzuje 
akceptovať každú objednávku objednávateľa vyhotovenú v súlade s touto dohodou.
3/ Dodávateľ odovzdá tlačové materiály požadované v objednávke objednávateľovi najneskôr 
v lehote stanovenej v objednávke. Termín uvedený v objednávke sa považuje za záväzný.
4. / Dodávateľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť dodať propagačné materiály tak, 
aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred ich poškodením a znehodnotením.
5. / Dodávateľ si nemôže nárokovať, aby počas trvania tejto rámcovej dohody objednávateľ 
odobral celé množstvo tovaru podľa prílohy č. 1.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

1/ Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu tejto dohody postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, požiadavky 
objednávateľa a ustanovenia tejto dohody. Dodávateľ bude uskutočňovať požadované služby 
osobne a zodpovedá za ne v plnom rozsahu. Dodávateľ zodpovedá za to, že objednané služby 
budú vykonané včas, riadne, bez chýb a nedostatkov. Prípadné preukázané nedostatky budú 
odstránené dodávateľom bezodplatne.
2/ Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obsahu všetkých podkladov a materiálov, 
ktoré dostal od objednávateľa, aby mohol vykonať objednané služby, a zaväzuje sa nakladať s 
nimi ako s dôvernými v zmysle obchodného tajomstva.
3/ Zmluvné strany nie sú oprávnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy na tretie osoby.



Článok V
Cena a platobné podmienky

1/Objednávateľ zaplatí dodávateľovi za plnenie predmetu tejto dohody dohodnutú cenu:

Cena bez DPH : 2 850, - EUR
DPH 20% : 570,60 EUR
Celková cena Diela spolu s DPH :3 421,10 EUR (slovom: tritisícštyristodvadsaťjeden eur 
10/100) (ďalej ako „Cena diela“).

Cena je stanovená jednotkovo, a je špecifikovaná v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto dohody. Dohodnutá cena je cenou konečnou, ktorá zahŕňa náklady dodávateľa 
spojené s dodaním predmetu zmluvy priamo k objednávateľovi na adresu sídla 
organizácie.
2/ Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi zálohové platby ani preddavky na vykonanie 
služieb. Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie vykonanej služby až po jej vykonaní.
3/ Úhradu ceny služieb uskutoční objednávateľ na základe faktúry za skutočne vykonané a 
poskytnuté služby. Fakturácia bude prebiehať po vybavení každej objednávky na základe 
samostatnej faktúry, ktorú je dodávateľ povinný zaslať objednávateľovi neodkladne po 
poskytnutí služby.
4/ Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia 
objednávateľovi. Faktúra bude uhrádzaná bezhotovostným prevodom z účtu objednávateľa na 
účet dodávateľa.
5/ Každá faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu vyžadované platnými 
právnymi predpismi. Neoddeliteľnou prílohou faktúry budú všetky vzory dodaných 
tlačovín v počte Iks. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť späť 
dodávateľovi na doplnenie/opravu. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a 
nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi.
6/ Ak dodávateľ nesplnil povinnosť poskytnúť požadované služby podľa tejto dohody alebo 
podľa konkrétnej objednávky objednávateľa v lehote plnenia, má objednávateľ právo 
požadovať zmluvnú pokutu vo výške 10% z kalkulovanej ceny nesplneného záväzku za 
každých aj začatých 24 hodín omeškania.
7/ V prípade, ak dodávateľ neposkytne objednané služby v rozsahu a kvalite dohodnutej v 
tejto rámcovej dohode alebo príslušnej objednávke, je povinný po výzve objednávateľa tieto 
nedostatky odstrániť neodkladne a na vlastné náklady.

Článok VI
Doba trvania zmluvy

1/ Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 1.3.2020 do 28.2.2021.
2/ Túto rámcovú dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana aj bez uvedenia 
dôvodu s 1 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade výpovede 
sú zmluvné strany povinné zabezpečiť plnenie už potvrdených záväzkov a do uplynutia 
výpovednej lehoty vysporiadať svoje zmluvné vzťahy.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

1/ Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň 



po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona c. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov.
2/ Túto rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody 
oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byt vykonané vo forme 
písomného a očíslovaného dodatku k dohode odsúhlaseného a podpísaného oboma 
zmluvnými stranami.
3/ Zmluvné vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky.
4/ Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu 
a 2-x pre Nitriansky samosprávny kraj.
5/ Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 
a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Zmluvné prejavy sú dostatočne 
zrozumiteľné, jasné a určité, zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto 
dohody a na znak súhlasu ju schválili a podpísali.
6/ Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je príloha č.l - cenník služieb.

V Nitre, dňa 10.2.2020 V Nitre, dňa

ýednávateľ dodávateľ



Zoznam pre ocenenie položiek Príloha č.l
Predmet zákazky : Služby v oblasti tlače a grafického dizajnu
P.č. Položka predmetu 

zákazky
Špecifikácia MJ Predpokladané 

množstvo po 
dobu trvania 
zmluvy (rok)

1.3.2020-
28.2.2021

Cena za 
MJ v € bez 

DPH

Výška
DPH v€ 

za MJ

Cena za
MJ v € s

DPH

Celková cena 
v € bez DPH

Celková cena
v € s DPH

1 Príprava do tlače, 
kontrola dát, dovoz 
do divadla

plagát A2, plagát A4, program 
skladačky 200x210, City 1 ight a 
formáty na web

ks 6 24,00 4,80 28,80 144,00 172,80

2 mesačný 
program 
SDKSvN,
PLAGÁTY A2

plagáty 40 ks A2, 4+0; papier 130 g 
cyclus ofset, tlač z dodaných 
podkladov (press pdf), cena vrátane: 
doprava do divadla

ks 6,00 42,00 8,40 50,40 252,00 302,40

3 mesačný 
program 
SDKSvN,
PLAGÁTY A1

plagáty 10 ks A2, 4+0; papier 130 g 
cyclus ofset, tlač z dodaných 
podkladov (press pdf), cena vrátane: 
doprava do divadla

ks 6,00 57,00 11,40 68,40 342,00 410,40

4 mesačný 
program 
SDKSvN, 
PLAGÁTY A4

plagáty 80 ks A4, 4+0; papier 130 g 
cyclus ofset, tlač z dodaných 
podkladov (press pdf), cena vrátane: 
doprava do divadla

ks 6,00 57,00 11,40 68,40 342,00 410,40

5 mesačný 
program 
SDKSvN

1 500 ks 200x210 mm, 4+4, 1
lom, cyclus ofset, tlač z dodaných 
podkladov (press pdf), cena vrátane: 
doprava do divadla

ks 6,00 161,25 32,25 193,50 967,50 1 161,00

6 PLAGÁT A2 
k premiére

10 ks, A2, 130 g, 4+0 tlač z dodaných 
podkladov (press pdf), cena vrátane: 
doprava do divadla

ks 2,00 29,00 5,80 34,80 58,00 69,60

7 Backlight A0 k 
premiére

1 ks, A0, 4+0 tlač z dodaných 
podkladov (press pdf), cena vrátane: 
doprava do divadla

ks 2,00 32,00 6,40 38,40 64,00 76,80

8 Bulletin A5 
(1000 ks) 
sadzba

1000 ks, 300g, A5/4+4, tlač z 
dodaných podkladov (press pdf), cena 
vrátane: doprava do divadla

ks 4,00 139,00 27,80 166,80 556,00 667,20

9 samolepky 
skruž

1 ks samolepiaca fólia 1200x1700 mm ks 2,00 42,50 8,50 51,00 85,00 102,00

10 lepenie ks 2,00 20,00 4,00 24,00 40,00 48,00

SPOLU ročne X X X X X 2 850,50 3 420,60

Predpokladané množstvo po dobu tvania zmluvy je len orientačné a závisí od potrieb SDKSvN.
Celková cena za predmet zákazky:

Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH 2 850,í

Celková cena za predmet zákazky v € s DPH 3 420,6

pečiatka a^podpis


