
RÁMCOVÁ DOHODA 

na grafické spracovanie a tlač materiálu 

  

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „rámcová dohoda“) 

 

Objednávateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01 Dolný Kubín 

Zastúpený: PhDr. Eva Ľuptáková 

IČO: 36145050 

DIČ: 2021442071 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

( ďalej len „objednávateľ“) 

 

Dodávateľ: Art AIR Center s.r.o. 

Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 1681, 026 01 Dolný Kubín 

Zastúpený: Mgr. Leonard Vajdulák 

IČO: 46494201 

IČ DPH: SK2820012349 

DIČ: 2820012349 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:   

( ďalej len „dodávateľ“) 

 

(„Objednávateľ“ a „dodávateľ“ spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 

 

Článok 1 

Preambula 

 

1.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu rámcovej dohody použil postup verejného 

obstarávania – výzva na predloženie cenovej ponuky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej víťazom sa stal 

dodávateľ. 

1.2 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 1.7.2015 do 31.12.2018. 

 

 

Článok 2 

Predmet rámcovej dohody 

 

2.1 Predmetom rámcovej dohody je grafické spracovanie a tlač pozvánok, pohľadníc, 

plagátov a iného materiálu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto dohody a ktorý sa bude 

realizovať na základe objednávok objednávateľa (ďalej aj „predmet plnenia“ alebo 

„služby“). 

2.2 Predpokladané množstvo a cena jednotlivých tlačovín tvoriacich predmet plnenia je 
uvedené v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. 



2.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať predmet plnenia uvedený v prílohe č. 1 podľa 

aktuálnych požiadaviek objednávateľa (napr. viac alebo menej, iný rozmer) a v prípade 
potreby aj iný druh tlačoviny, ako je uvedený v prílohe č. 1. 

 

Článok 3 

Spôsob plnenia rámcovej dohody 

3.1 V súlade s príslušnými ustanoveniami tejto rámcovej dohody sa plnenie predmetu podľa 

článku 2 bude realizovať formou objednávok objednávateľa adresovaných dodávateľovi 

(ďalej len „objednávka“), a to podľa aktuálnych potrieb objednávateľa na dodanie 

jednotlivých tlačovín. 

3.2 Objednávateľ nie je povinný objednať predpokladané množstvo jednotlivých tlačovín 

tvoriacich predmet rámcovej dohody, ani vyčerpať jeho predpokladaný finančný limit. 

3.3 V jednotlivých objednávkach budú potreby objednávateľa spresnené vymedzením druhu 

podľa  špecifikácie predmetu plnenia, množstva, miesta dodania a ostatných dodacích 

podmienok, v súlade s touto rámcovou dohodou. 

3.4 Dodávateľ bude používať materiály a technológiu podľa výberu a dohody 

s objednávateľom tak, aby bola zaručená kvalitná tlač podľa požiadaviek a pokynov 

objednávateľa. 

3.5 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 pokladoch, príp. si 

vyžiada ďalšie alebo iné podklady potrebné pre realizáciu objednanej služby. Od 

potvrdenia objednávky začne plynúť zmluvným stranám 48 hodinová lehota na vyjasnenie 

si a odstránenie nedostatkov a zaslanie iných alebo ďalších podkladov. Termín realizácie 

zákazky je sedem kalendárnych dní. 

3.6 Dodávateľ odovzdá DTP a grafické služby požadované v objednávke objednávateľovi 

elektronicky e-mailom vo formáte jpg., pdf., resp. inom požadovanom formáte (podľa 

toho o aký výstup sa jedná - tlačový alebo umiestnenie na web a pod.) najneskôr v lehote 

stanovenej v odseku 3.5 (7 kalendárnych dní), ak nie je v objednávke uvedené inak. Pri 

väčšom rozsahu práce je potrebné určiť termín na základe vzájomnej dohody 

v objednávke a presne ho špecifikovať. 

 

Článok 4 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

4.1 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 alebo subdodávateľom, pričom zodpovedá za splnenie povinností 
vyplývajúcich z tejto dohody tak, ako by ich plnil sám. Dodávateľ zodpovedá za to, že 

objednané služby budú vykonané včas, riadne, bez chýb a nedostatkov. Prípadné 
preukázané nedostatky budú odstránené dodávateľom bezodplatne. 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. 



4.2 Ak pri plnení tejto dohody, ako výsledok plnenia predmetu dohody vznikne dielo (ďalej 

ako „autorské dielo“) podľa ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve 
a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), dodávateľ týmto udeľuje 
objednávateľovi výlučnú výhradnú licenciu na každé používanie autorského diela v rámci 

všetkých foriem, propagačných, prezentačných a informačných aktivít uskutočňovaných 
objednávateľom, a to najmä na výrobu tlačených letákov, brožúr, plagátov, ap. 

4.3Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi podklady na zhotovenie predmetu 

plnenia (napr. text, fotografie, logá, číslo ISBN v elektronickej podobe),poskytnúť 
dodávateľovi súčinnosť pri plnení predmetu plnenia rámcovej dohody,  riadne a včas 
prevziať dodaný predmet plnenia a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu, stanovenú v 

súlade s rámcovou dohodou a príslušnou objednávkou. 

 

 

Článok 5 

Cena a platobné podmienky 

5.1 Objednávateľ zaplatí dodávateľovi za plnenie predmetu tejto dohody dohodnutú cenu. 

Cena je špecifikovaná v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. 

Dohodnutá cena je cenou konečnou, zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s dodaním 

predmetu plnenia (vrátane dopravy na adresu objednávateľa) a nie je možné ju meniť. 

5.2 K zmene ceny jednotlivých tlačovín uvedených v prílohe č.1 tejto rámcovej dohody môže 

dôjsť iba v prípade zmeny štátom stanovených sadzieb, colných sadzieb, dovoznej 

prirážky, DPH.  

5.3 Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi zálohové platby ani preddavky. Dodávateľovi 

vzniká nárok na zaplatenie služby až po jej vykonaní. 

5.4 Úhradu ceny služieb uskutoční objednávateľ na základe faktúry za skutočne vykonané 

služby. Podkladom pre vystavenie faktúry bude objednávka potvrdená zodpovednou 

osobou objednávateľa. Fakturácia bude prebiehať po vybavení každej objednávky na 

základe samostatnej faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia 

objednávateľovi. Faktúra bude uhrádzaná bezhotovostným prevodom z účtu 

objednávateľa na účet dodávateľa.  

5.5 Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť dodávateľovi faktúru 

na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší 

plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho 

doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.6 Dodávateľ má právo v prípade omeškania platby objednávateľa s úhradou na úrok 

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

5.7 V prípade, ak dodávateľ je v omeškaní s dodávkou predmetu plnenia tejto rámcovej 

dohody, objednávateľ je oprávnený fakturovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z celkovej ceny dodávky za každý deň omeškania.  

 

 

Článok 6 

Platnosť a účinnosť rámcovej dohody 

6.1 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 42 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

platnosti dohody.  



6.2 Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

6.3 Pred uplynutím doby, na ktorú bola rámcová dohoda uzavretá, je možné túto rámcovú 

dohodu ukončiť vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán ku dňu určenému 

v dohode. 

6.4 Rámcovú dohodu možno ukončiť písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj 

bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď riadne 

doručená druhej zmluvnej strane. 

6.5 Objednávateľ aj dodávateľ môžu odstúpiť od rámcovej dohody, ak objednávateľ alebo 

dodávateľ podstatne porušia zmluvné podmienky stanovené rámcovou dohodou. Účinky 

odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 

dohody druhej zmluvnej strane. 

6.6 V prípade odstúpenia od dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, 

zostávajú však zachované nároky na náhradu škody, ktoré vznikli v priamej súvislosti 

s porušením zmluvných povinností. 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

7.1 Rámcová dohoda je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom 

práva, povinnosti a vzťahy zmluvných strán v tejto rámcovej dohode neupravené sa budú 

spravovať príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

7.2 Zmluvné strany prehlasujú, že rámcovú dohodu uzavierajú slobodne, vážne, bez omylu a 

nátlaku, pred podpísaním si ju prečítali a úplne porozumeli jej obsahu. 

7.3 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých   objednávateľ a 

dodávateľ dostanú po jednom vyhotovení. 

7.4 Rámcovú dohodu možno doplniť alebo meniť len formou písomných dodatkov 

k rámcovej dohode, podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní 

stávajú neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody. 

7.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1:  Špecifikácia služieb s cenou 

 

 

 
V Dolnom Kubíne, 29.6.2015 

 

 

 

 

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

        PhDr. Eva Ľuptáková, v. r.                                                  Mgr. Leonard Vajdulák, v. r. 

                 objednávateľ                   dodávateľ 

 

 



Príloha č.1 

Grafické spracovanie a tlač materiálu 

1. Pozvánka  

V cene celkom musí byť zahrnutá grafika a  tlač materiálu. 

Náklad: 10 x  po 250 ks 

Rozmer:  15 x 15 cm  

Papier: 250 - 300 gramov  

Tlač: ofsetová far/čb 

Tlačové podklady: text, fotografie, logá dodá objednávateľ v elektronickej podobe 

Finálne spracovanie musí byť schválené objednávateľom. 

grafické spracovanie: 10 x 24,00  240,00 EUR bez DPH 

tlač: 10 x 33,50    335,00 EUR bez DPH 

 

2. Samolepka 

V cene celkom musí byť zahrnutá grafika a  tlač materiálu. 

Množstvo: 10 x po 1ks 

Rozmer: 29 x 14,5 cm 

Finálne spracovanie musí byť schválené objednávateľom. 

grafika a tlač: 10 x 2,10   21,00 EUR bez DPH 

 

3. Pohľadnica  

V cene celkom musí byť zahrnutá grafika a  tlač materiálu. 

Náklad: 2 druhy po 1000 ks 

Rozmer: 10,5 x 15 cm 

Papier: 350 gramov  

Tlač: ofsetová far/čb 4+1 

Tlačové podklady: text, fotografie, logá dodá objednávateľ v elektronickej podobe 

Finálne spracovanie musí byť schválené objednávateľom. 

grafika a tlač: 2 x 1000 ks  149,00 bez DPH  

 

4. Plagát do svetelného boxu 

V cene celkom musí byť zahrnutá grafika a  tlač materiálu. 

Množstvo: 5ks 

Rozmer: 113 x 171 cm 

Papier: plagátový 

grafické spracovanie: 5 x 12,00    60,00 EUR bez DPH 

tlač: 5 x 25,00    125,00 EUR bez DPH 

 

6. Magnetka 

V cene celkom musí byť zahrnutá grafika a  tlač materiálu. 

Náklad: 4 druhy po 500 ks 

Formát: cca 8 x 5 cm 

Farebnosť: 4+0 

Tlač: magnetická fólia  

Tlačové podklady: text, fotografie, logá dodá objednávateľ v elektronickej podobe 

Finálne spracovanie musí byť schválené objednávateľom. 

grafika a tlač: 2000 ks x 0,41  820,00 bez DPH 



7. Katalóg (Rezervované pre budúcnosť) 

V cene musí byť zahrnutá grafika a  tlač materiálu. 

Náklad: 500 ks 

Formát: 210 x 230 mm (šírka x výška) 

Rozsah: cca 10 strán  

Farebnosť: 4+4 

Papier: 250g matný natieraný 

Tlač: ofsetová , dve spinky 

Tlačové podklady: text, fotografie, logá dodá objednávateľ v elektronickej podobe 

Finálne spracovanie musí byť schválené objednávateľom. 

grafické spracovanie:   120,00 EUR bez DPH  

tlač:  500ks x 0,76    380,00 EUR bez DPH 

 

 

 


