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Rámcová zmluva č.:001/2015 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodný 

zákonník a podľa § 3 ods.4 a § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, medzí zmluvnými stranami, ktorými 
sú: 

Objednávateľ: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 
Zastúpená: 

Bankové spojenie: 

Člslo účtu : 

a 

Zhotovíte!': 

Sídlo: 

IČO: 
DIČ : 
IČ DPH: 

Zastúpená: 

Bankové spojení: 

Číslo účtu : 

Zapísaná: 

Divadlo Nová Scéna 

Živnostenská 1, 812 14 Bratislava 

164 861 

2020829998 

Mgr. Art Juraj Durdiak- generálny riaditeľ 

Štátna pokladnica 

SK50 8180 0000 0070 0012 1939, BIG SPSRSKBA 

(ďalej len "objednávate!"') 

X print s.r.o. 

Trnavské Mýto 1, 831 04 Bratislava 

35 742 097 

2020270516 

SK2020270516 

Ing. Danielou Lučeničovou , konateľkou spoločnosti 

v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Bratislave l, 
oddiel Sro, vložka č. 16862/B 

(ďalej len "zhotovitel"') 

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spoločne tiež ako ,.zmluvné strany") 

Čl. l 
Predmet zmluvy 

1. Podpisom tejto zmluvy zmluvné strany prejavujú vôl'u: 

a) riadiť sa touto zmluvou pri uzatváraní jednotlivých čiastkových zmlúv o dielo (ďalej len 

"objednávok"), na základe ktorých sa zhotovíte!' zaväzuje pre objednávatel'a vyrobiť 

a dodať dohodnuté dielo podl'a požiadaviek objednávatel'a, špecifikované objednávkou 

objednávateľa, doručenou zhotoviteľovi písomnou formou. Objednávate!' sa zaväzuje 

uhradiť zhotovitel'ovi za dohodnuté dielo dohodnutú cenu. 

b) dohodnúť v predstihu časť obsahu jednotlivých objednávok pre plynulé zabezpečenie diela 
zhotoviteľom. 



2. Dohodnutým dielom sa pre úče l tejto zmluvy rozumejú produkčné služby poskytované 
zhotovitel'om, t.j. polygrafické služby, zhotovenie tlačovej produkcie na rôznych 
potlačovaných médiách, dokončovacie práce a zabezpečenie dodávky zhotovených 
produktov k objednávatel'ovi, prípadne inštalácia produkcie. 

3. Pokia!' jednotlivé objednávky, uzatvorené medzi zmluvnými stranami po dobu účinnosti 
tejto zmluvy neurčia inak, má sa za to, že obchodné podmienky dohodnuté touto zmluvou 

sú ich neoddelitel'nou súčasťou. Ďalš ie dojednania zmluvných strán pre jednotlivú 
objednávku, ktorú uzavrú zmluvné strany na základe tejto zmluvy, však majú prednosť 
pred znením obchodných podmienok dojednaných touto zmluvou. 

Čl.II 
Uzatváranie jednotlivých zmlúv o dielo (objednávok) 

1. Cenovej ponuke predloženej zhotovitel'om predchádza výzva objednávatel'a na predloženie 
cenovej ponuky , ktorá obsahuje presné špecifikácie daného diela (produkcie) pre zaslanie 
cenovej ponuky zo strany zhotoviteľa. Výzva objednávatel'a na predloženie cenovej 
ponuky sa považuje za návrh na uzatvorenie objednávky. Neoddel iteľnou súčasťou 

cenovej ponuky zhotovitel'a je uvedenie podmienok a špecifikácií dohodnutého diela 
(produkcie). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že výzva objednávatel'a na predloženie cenovej ponuky podl'a 
bodu 1 tohto článku, resp. v nej uvedené podmienky a špecifikácie, budú obsahovať : 
a} obchodné meno a sídlo objednávatel'a 
b) odkaz na čís lo tejto rámcovej zmluvy 
c) množstvo a bližšia špecifikácia požadovaného diela 
d) formu balenia a označenia dodávky 
e) dobu, v ktorej má byt dielo dodané (termín dodávky) 
f) miesto dodania produkcie 

g) meno a priezvisko kontaktnej osoby, zodpovednej za prevzatie diela 
h) meno a priezvisko osoby zodpovednej za dodanie tlačových podkladov 
i) dátum, čas a spôsob odovzdania tlačových podkladov 
j) dátum vystavenia žiadosti o cenovú ponuku 

k} ďalšie skutočnosti spojené s uskutočnením zmluvy o dielo (produkcie). 

3. Zhotovitel' je povinný najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomnej výzvy 

objednávateľa na predloženie cenovej ponuky doručiť objednávateľovi písomne 
vypracovanú cenovú ponuku na zhotovenie a dodanie danej produkcie podľa špecifikácie, 
uvedenej vo výzve objednávateľa. Ceny uvedené v ponuke zhotovitel'a budú uvedené bez 
DPH a taktiež s DPH. 

4. Objednávate!' po obdržaní cenovej ponuky zhotovitel'a na zhotovenie diela špecifikovaného 
vo výzve na predloženie cenovej ponuky, je povinný do 3 pracovných dní zaslať písomné 
vyrozumenie - potvrdenie ponuky formou záväznej objednávky, ktorá bude obsahovať 
náležitosti podl'a bodu 6 čl. ll. tejto zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka bude obsahovať tieto údaje: 
a) úplné označenie zhotovitel'a a objednávatel'a 
b) odkaz na čfslo tejto rámcovej zmluvy 
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c) poradové čís lo objednávky, na základe ktorej je dielo záväzne objednané, s odkazom 
na vypracovanú cenovú ponuku zhotovitel'a, ktorá môže obsahovať popri cenovej 
ponuke i dodatočné záväzné informácie v súvislosti s realizáciou produkcie - diela 

d) množstvo a bližšiu špecifikáciu dohodnutého diela 
e) termín dodania dohodnutého diela 
f) termín a spôsob dodania tlačových podkladov 
g) miesto dodávky produkcie 
h) cenu dohodnutého diela 

i) miesto a dátum vystavenia objednávky 
j) podpis oprávneného zástupcu objednávateľa 

k) ďalšie skutočnosti neuvedené v tejto zmluve alebo špeciálne požiadavky objednávatel'a. 

6. Zaslaním objednávky na zhotovenie diela, špecifikovaného príslušnou výzvou na 
predloženie cenovej ponuky, objednávate!' zároveň vyjadruje súhlas s realizáciou diela 
podl'a podmienok uvedených v ponuke zhotovitel'a. Objednávate!' tým vyjadruje vôl'u byť 
odsúhlasenými podmienkami viazaný. Zhotovíte!' prijatím a potvrdením objednávky na 
zhotovenie diela, špecifikovaného príslušnou výzvou objednávateľa, vyjadruje vôl'u byť 
odsúhlasenými podmienkami viazaný. 

7. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad, kedy zhotovíte!' najneskôr do 3 pracovných dní po 
doručení cenovej ponuky objednávateľovi neobdrží žiadnu odpoveď objednávatel'a na 
cenovú ponuku v zmysle bodu 5, má sa za to, že objednávateľ odmietol príslušnú cenovú 
ponuku. Zhotovíte!' v takomto prípade nie je povinný ani oprávnený produkciu vyrobiť. 

8. Objednávate!' sa zaväzuje pre prípad jeho záujmu o zhotovenie produkcie a jej dodania 
podľa cenovej ponuky predloženej zhotovitel'om, doručit' zhotovitel'ovi objednávku 
najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom dodania tlačových podkladov. 

9. Každý jednotlivý obchodný prípad sa považuje za uzavretý až keď zhotovíte!' písomne 
potvrdí prijatie objednávky objednávateľa na výrobu a dodanie produkcie, bližšie 
špecifikovanej vo výzve objednávateľa na predloženie cenovej ponuky. 

Čl. 111 

Základné podmienky platné pre zhotovenie diela- objednávky 

1. Predmet plnenia 
1.1 . Zhotoviteľ sa zaväzuje vyrobiť a dodať objednávatel'ovi dohodnuté dielo a objednávateľ sa 

zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupracovať a uhradiť zhotovitel'ovi za vyrobené 
a dodané dielo cenu v dohodnutej výške. 

1.2. Zhotovíte!' sa zaväzuje, že objednávatel'ovi vyrobf a dodá dielo: 
a) v objednanom množstve v zmysle objednávky 
b) v predpísanej alebo odsúhlasenej kvalite a na základe požiadaviek objednávatel'a 

ako požadovaný materiál, farebnosť, formát a dokončovacie práce. 
c) zabalené v riadnom obale a spôsobom uvedeným vo výzve objednávatel'a na predloženie 

cenovej ponuky v dojednanom čase a mieste dodania, uvedenými vo výzve 
objednávatel'a. 

2. Plnenie diela 
2.1. Zhotovíte!' sa zaväzuje vyrobiť (zhotoviť) dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo tak, aby 

bolo riadne dodané v dohodnutých termínoch. 
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2.2. Zhotovitel' sa zaväzuje dohodnuté dielo zabal iť a dodať spôsobom uvedeným v príslušnej 
výzve na predloženie cenovej ponuky alebo objednávke. 

2.3. Objednávate!' alebo ním určená osoba sú oprávnení kontrolovať plnenie diela zhotovitel'om. 
V prípade zistenia, že zhotovitel' dodal dielo v rozpore s objednávkou objednávatel'a, je 
objednávate!' oprávnený požadovať odstránenie závad v čo najkratšom dohodnutom termíne. 

2.4. Spoločne sa má za to, že zhotovitel' splnil svoju povinnosť vyrobiť a dodať dielo - produkciu 
až jeho riadnym prevzatím objednávatel'om alebo ním určenou osobou. 

3. Čas a miesto dodania diela - produkcie 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatel'ovi nebo ním určenej osobe odovzdať dohodnuté dielo -

produkciu v dojednanom čase a v mieste dodania, vyšpecifikovanými v objednávke 
objednávatel'a. 

3.2. Povinnosť zhotoviteľa dodať objednávatel'ovi alebo ním určenej osobe dielo - produkciu je 
splnené tým, že objednávatel'ovi alebo ním určenej osobe je umožnené s dohodnutým dielom 
-produkciou nakladať podl'a svojich potrieb v dohodnutom mieste. 

4. Prevzatie dohodnutého diela 
4.1. Dohodnuté dielo - produkcia, pokiaľ spÍňa všetky náležitosti špecifikované objednávkou, je 

objednávate!' alebo ním určená osoba povinný/povinná dielo prevziať. 

4.2. Pri odovzdaní a prevzatí diela vydá zhotovitel' objednávatel'ovi dodací list, ktorým 
objednávate!' potvrdí prevzatie diela a jeho kópiu ponechá objednávatel'ovi. 

4.3. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele - produkcii prechádza na objednávatel'a prevzatím 
diela- produkcie. 

4.4. Vlastnícke právo k dielu - produkcii nadobúda objednávateľ po úplnom uhradení ceny diela. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán 
5.1. Zhotovíte!' sa zaväzuje, že dielo - produkcia bude vždy riadne vyrobená, dokončená a dodaná 

objednávatel'ovi bez vád, v súlade s platnými normami, ustanoveniami tejto zmluvy 
a príslušnou objednávkou. 

5.2. Zhotovitel' je povinný postupovať pri plnení diela v sú lade s pokynmi a požiadavkami, ktoré mu 
boli zadané objednávatel'om. 

5.3. Objednávate!' sa zaväzuje, že bude zhotovitel'ovi oznamovať svoje plánované zámery 
v oblasti produkčných služieb s časovým predstihom tak, aby zhotoviteľ v záujme 
objednávateľa mohol dostatočne včas pripraviť realizáciu požadovaných produkčných služieb. 

6. Zodpovednost' za vady a záruka akosti 
6.1. Zhotovíte!' touto zmluvou zaručuje objednávatel'ovi, že dielo - produkcia bude vyrobené 

z dohodnutého materiálu a dohodnutou technológiou bez závad. Bude taktiež zodpovedať 

špecifikáciám a podmienkam, stanoveným objednávatel'om vo výzve na predloženie cenovej 
ponuky a v záväznej objednávke. 

6.2. Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré vykazuje dielo - produkcia i v čase , keď prechádza 

nebezpečenstvo vzniku škody na diele - produkcii na objednávatel'a. 

6.3. Objednávate!' je povinný zistené vady na dohodnutom diele - produkcii bez odkladu, 
najneskôr však do piatich pracovných dní po ich zistení, oznámiť zhotovitel'ovi. V oznámení 
o vadách diela - produkcie musí objednávate!' zhotovitel'ovi vady vyšpecifikovať písomnou 
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formou a pokial' to dovol'uje situácia, doložiť fotodokumentáciu. Objednávate!' zároveň spolu 
s reklamáciou určí , akým spôsobom požaduje vady na diele- produkcii odstrániť. 

Čl. IV. 
Cena za dielo, platobné podmienky 

1. Objednávate!' sa zaväzuje, že za hotové a riadne dodané dielo - produkciu uhradí 

zhotovitel'ovi cenu určenú spôsobom uvedeným v čl. ll, bodoch 4. až 6. tejto zmluvy. V cene 
diela sú zahrnuté všetky náklady a výdavky, ktoré zhotovitel'ovi vzniknú pri plnení diela, 
vrátane balného, značenia a dopravy vyrobeného diela - produkcie do dohodnutého miesta 
dodania. Zhotovíte!' vystaví faktúru za dielo po riadnom odovzdaní a prevzatí diela 
objednávateľom. Faktúra je vystavená so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávatel'ovi. Dohodnutá cena za dielo bude uhradená objednávatel'om formou bankového 
prevodu na účet v banke zhotovitel'a. Cena je považovaná za uhradenú v momente pripísania 
príslušnej finančnej čiastky na bankový účet zhotovitel'a. 

2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade s platnou legislatívou. 

3. Pre prípad omeškania úhrady faktúr objednávatel'om je zhotovíte!' oprávnený uplatniť nárok na 
úhradu úroku z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania do dňa 
pripísania dlžnej čiastky na účet zhotovitel'a. 

Čl. v 
Doba trvania a celkový objem produkcie rámcovej zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, 
s možnosťou predÍženia, pokia!' nedôjde k vyčerpaniu finančného objemu podl'a 

nasledujúceho bodu 2. 

2. Celkový dohodnutý finančný objem produkcie za 24 mesiacov je v sume 19 990,00 € bez 
DPH. Uvedená suma zahŕňa aj plnenia, vyplývajúce z prípadných písomných dodatkov k tejto 
zmluve. K sumám bez DPH bude pripočítaná DPH podl'a platnej sadzby. 

3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou môže byť ukončený dohodou zmluvných strán alebo 
jej výpoveďou jednou zmluvnou stranou, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 
dvojmesačná a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bude doručená písomná výpoveď druhej strane. 

4. Zmluvný vzťah založený touto zm luvou môže byť ukončený písomným odstúpením niektorej 
zo zmluvných strán z dôvodu, ktorý hrubo porušil ustanovenia zmluvy. Hrubým porušením 

ustanovení zmluvy je : 
- pre objednávatel'a, ak zhotovitel' nedodá plnenie v dohodnutom množstve, termíne alebo 

na dohodnuté miesto ani po poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie, 
- pre zhotoviteľa, ak je objednávate!' v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 30 dní. 

Odstúpením sa zmluva zrušuje od okamihu doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

Čl. Vl 
Mlčanlivosť 
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Zmluvné strany sa zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať tretím osobám - stranám žiadne 
informácie, ktoré získali v súvislosti s touto zmluvou. Informácie, ktoré si vzájomne poskytnú 
a ktoré sú zmluvnými stranami chápané ako dôverné a sú poskytované smerom k vzájomnej 

informovanosti za účelom plnenia zmluvného vzťahu . Týmto záväzkom mlčanlivosti sa 
zm luvné strany budú riad iť i po ukončení zmluvného vzťahu. Uvedený záväzok sa nevzťahuje 

na povinnosť objednávatel'a zverejniť túto zmluvu v súlade s čl. VIl i., bod 4. Tejto zmluvy. 

Čl. VIl 
Ostatné dojednania 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení záväzkov z tejto zmluvy si budú navzájom poskytovať 
potrebné informácie a súčinnosť. 

2. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že všetky písomné informácie, oznámenia a čiastkové zmluvy 
- záväzné objednávky budú zasielané a potvrdzované elekt ronickou poštou. Elektronické 
tlačové podklady budú zasielané vo formátoch kompozitné nerozseparované PDF pre PC 
a) elektronickou poštou 
b) budú uložené k stiahnutiu zhotoviteľom na FTP serveri objednávatel'a 
c) objednávater uloží tlačové podklady na FTP server zhotoviteľa 
d) na CD nosiči, poštou, kuriérom alebo osobne. 

3. Závažné písomné informácie budú zmluvnými stranami posielané výhradne doporučenou 
poštou. 

Čl . VIli 

Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné meniť len čís lovanými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami 
obidvoch zmluvných strán. 

2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom SR v plnom znení. 
Zmluvné strany sa dohodli, že miestom príslušným pre riešenie sporov tejto zmluvy bude 
obecný súd objednávatel'a. 

3. Pokial' by sa ktorékol'vek z ustanovení tejto zmluvy stalo podľa noriem platného právneho 
poriadku v akomkol'vek ohl'ade neplatným, neúčinným alebo protiprávnym, nebude týmto 
dotknutá alebo ovplyvnená platnosť, účinnosť alebo právna bezchybnosť zostávajúcich 
ustanovení. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zúčastnených strán 
obdrží po dve vyhotovenia. 

V Bratislave dňa V Bratislave dňa 1 · 1. ?-ot[ .... .... ......... .... .. 

za objednávatel'a: 

Mgr. Art Juraj Ďurdiak Ing. Daniela Lučeničová 
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