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RÁMCOVÁ ZMLUVA NA VYKONANIE SLUŽBY 

(ďalej len zmluva) 

 

 

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka a 

 § 3 ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) medzi týmito zmluvnými stranami 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 

                         Košovská cesta 9, 971 01  Prievidza 

Zastúpený: PhDr. Iveta Géczyová, riaditeľka 

IČO: 34059130 

DIČ: 2021447274 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Poskytovateľ:  Nadežda Mrižová – ARTES 

   Záhradnícka č. 24, 971 01  Prievidza 

Zastúpený: Nadežda Mrižová – riaditeľka 

IČO: 34960759  

IČ DPH: SK1020050460    

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

               (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

II. 

Preambula 

 

1.  Objednávateľ  na obstaranie  jednoduchej zákazky – predmetu tejto  zmluvy použil     

     cenový prieskum,  ktorého víťazom sa stal  poskytovateľ. 

 

2.  Táto  zmluva  je  uzavretá  podľa  ustanovení   Obchodného  zákonníka  v znení neskorších  

     predpisov a § 3 ods. 4  zákona. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene   

     a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

III. 

Predmet zmluvy 

 

1.   Predmetom  tejto  zmluvy  je veľkoplošná tlač nasledovných parametrov:  

   – rozlíšenie tlače 1200 DPI 

     – úprava podkladov pred tlačou, skúška tlače a konzultácia s objednávateľom  

   – tlač na liatu, matnú, strednodobú samolepiacu fóliu 

   – pri tlačí budú použité ekosolventné farby s obsahom UV filtra 

   – CMYK 4+4 

   – nalepenie veľkoplošnej tlače v sídle múzea na Košovskej ceste č. 9 v Prievidzi 
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IV. 

Dodacie podmienky 

 

1.   Poskytovateľ  sa  zaväzuje  dodať predmet zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy na základe   

      písomnej  objednávky  objednávateľa.  

 

2.   Miestom dodania je: Košovská cesta 9, Prievidza. 

 

3.  Množstvo   predmetu   zákazky   bude   upresňované   objednávkami zo strany    

     objednávateľa. 

 

4.  Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť s poskytovateľom. 

 

5.  Spolu s predmetom dodania budú objednávateľovi odovzdané nasledovné  doklady:      

     daňový doklad (faktúra) a dodací list. 

 

V. 

Kúpna cena 

 

1.  Cena  za službu  je stanovená  dohodou  zmluvných  strán  v  zmysle  zákona NR SR č.   

     18/1996 Z. z. . o cenách.  Zmluvná  cena  obsahuje všetky náklady poskytovateľa. 

       

2.  Cena za 1 m
2
 veľkoplošnej tlače je stanovená na základe cenovej ponuky poskytovateľa vo    

     výške 30,- EUR bez DPH (slovom tridsať EUR bez DPH).  

 

3.   Cena za veľkoplošnú tlač  je  splatná  na  základe daňových  dokladov  (faktúr)     

      poskytovateľa,  ktoré budú objednávateľovi  odovzdané  súčasne  s  predmetom plnenia.    

      Faktúry musia obsahovať náležitosti  daňového dokladu  a  špecifikáciu ceny.   

 

VI. 

Možnosť odmietnuť prebratie služby 

 

1. Objednávateľ si  vyhradzuje právo  odmietnuť  prevziať službu z dôvodu nedodržania      

       akosti, štruktúry alebo množstva špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany        

       nedohodnú inak. 

                                                         

VIII. 

                                          Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1.  Poskytovateľ je povinný dodať veľkoplošnú tlač v požadovanom rozsahu a množstve,  

     v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite objednávateľovi. 

 

2.  Objednávateľ je povinný v dohodnutom termíne a čase prevziať veľkoplošnú tlač.  

 
3.  Objednávateľ uhradí faktúry v dohodnutých lehotách a v správnej výške. 

 

IX. 

Zmluvné pokuty 

 

1.   Pre  prípad  nedodržania  podmienok  tejto zmluvy  dohodli  zmluvné  strany  nasledovné  
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      zmluvné pokuty: 

a) Za omeškanie poskytovateľa s dodaním veľkoplošnej tlače pokuta vo výške 0,02 

% z hodnoty predmetu kúpy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej 

pokuty nezaniká nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody. 

b) Za omeškanie objednávateľa so zaplatením za veľkoplošnú tlač úrok z omeškania 

vo výške 0,02 % z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 

    

X. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

 

1.   Zmluvné  strany  sa  dohodli  na tom,  že záväzkový vzťah,  vzniknutý  na základe tejto     

      zmluvy  sa  riadi  ustanoveniami  Obchodného zákonníka  i  keď ide o vzťah subjektov,    

      ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka.   

 

2.   Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených  

oboma   zmluvnými  stranami.  Nepodpísanie  dodatku  do  30 dní  zakladá  dôvody na       

ukončenie zmluvného vzťahu. 

      

3.   Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ         

      dve a poskytovateľ dve vyhotovenia. 

 

4.   Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po podpísaní oboma zmluvnými stranami.         

      Trvanie zmluvy: do 31.12.2018   

      V prípade, že cena predmetu zmluvy  dosiahne odo dňa podpísania zmluvy 990,- EUR    

      bez DPH, zmluvný vzťah  končí  dňom dosiahnutia  tejto sumy, teda aj pred termínom    

      uvedeným  v čl. X. bod 4 zmluvy. 

 

5.   Poskytovateľ  prehlasuje, že súhlasí s podmienkami uvedenými objednávateľom v tejto    

      zmluve.    

 

6.   Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  sa  so  zmluvou  oboznámili  a s  jej  obsahom súhlasia,         

      na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

7.  Výpovedná lehota  na  ukončenie zmluvného vzťahu je jeden mesiac. 

 

 

 

 

V Prievidzi dňa 29. marca 2018                       V Prievidzi dňa 29. marca 2018 

 

 

 

 

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

                   poskytovateľ                                                              objednávateľ   

 

 


