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CEZ MIRRI SR:  315/2022 
 

RÁMCOVÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI PRE POSKYTOVANIE INZERCIE V ROZHLASOVOM 
VYSIELANÍ POSKYTOVATEĽA 

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s § 2 ods. 5 písm. g) č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej len „Zmluva“), 
medzi 

 

 

zmluvnými stranami: 
 

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky 

Sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava 
Štatutárny orgán: Mgr. art. Veronika Remišová, ArtD., M.A. 

 podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho  
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

IČO: 50349287 
DIČ: 2120287004 
IČ DPH: nie je platcom DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK52 8180 0000 0070 0055 7142 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

Poskytovateľ 1:  

Názov:  BAUER MEDIA Slovakia, k. s  
Sídlo:  Vrútocká 48, 821 04 Bratislava 

V zastúpení: D. Expres Managment spol .s.ro. – komplementár, Ivana Antala konateľ 
komplementára 

IČO:    35792094 
DIČ:    2020223216 
IČ DPH:    SK2020223216 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.    
IBAN: SK6011110000001380717015 

(ďalej len „Poskytovateľ 1“) 

Poskytovateľ 2: 

Názov:  Best FM Media spol. s r.o. 
Sídlo:  Strojnícka 31, 821 05 Bratislava  
V zastúpení:  Dušan Kalný, konateľ  

IČO:    17316588 
DIČ:    2020838127 
IČ DPH:    SK2020838127 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.    
  IBAN: SK44 1100 0000 0029 4946 3289 
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 (ďalej len „Poskytovateľ 2“) 

Poskytovateľ 3:    

Názov:  RADIO GROUP a.s. 
Sídlo:  Leškova 5, 811 04 Bratislava 
V zastúpení:  Mgr. Rastislav Dudka, predseda predstavenstva 
  Mgr. Darina Oriešková, členka predstavenstva  

IČO:    44845995 

DIČ:    2022859091 
IČ DPH:    SK2022859091 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s.    
  IBAN: SK07 7500 0000 0040 2060 5785 
 (ďalej len „Poskytovateľ 3“)  

Poskytovateľ 4:    

Názov:  Media RTVS, s. r. o. 

Sídlo:  Mýtna 1, 817 55 Bratislava 
V zastúpení:  Igor Slanina, konateľ  

IČO:    35967871 
DIČ:    2022100817 
IČ DPH:    SK2022100817 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.    

  IBAN: SK50 1100 0000 0029 4909 5260 
 (ďalej len „Poskytovateľ 4“)  

  
(Poskytovateľ 1, Poskytovateľ 2, Poskytovateľ 3 a Poskytovateľ 4 spolu ďalej len ako „Poskytovateľ“) 

 

 (Objednávateľ a Poskytovateľ spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“) 

 
Preambula 

 
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania zákazky 

s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom je „Inzercia 

v rozhlasovom vysielaní poskytovateľa – regionálne centrá“. 
2. Objednávateľ uzatvára túto Zmluvu s úspešnými uchádzačmi, ktorí sa zúčastnili verejného 

obstarávania  uvedeného v odseku 1 a poskytli súčinnosť pri uzatváraní Zmluvy podľa zákona     o 
verejnom obstarávaní. Počas trvania Zmluvy budú čiastkové zákazky zadávané formou 
opätovného otvorenia súťaže prostredníctvom vyhlásenia čiastkovej výzvy na predkladanie  

ponúk na zabezpečenie služieb v zmysle čl. I Zmluvy všetkým úspešným uchádzačom, ktorí sa 
zúčastnili verejného obstarávania uvedeného v odseku 1 tohto ustanovenia. 

3. K opätovnému otváraniu súťaže prostredníctvom vyhlásenia čiastkovej výzvy na predkladanie  
ponúk Objednávateľa dochádza postupom uvedeným v čl. VI Zmluvy. 

 
Článok I 

Predmet Zmluvy 

 
1. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s výrobou 

mediálnych vstupov, podľa požiadaviek Objednávateľa a nákupom vysielacieho času v rámci 



3  

rozhlasovej programovej služby Poskytovateľa, pre účely vysielania predmetných mediálnych 
vstupov. Objednávateľ dodá Poskytovateľovi všetky informácie potrebné pre výrobu a nasadenie 
mediálnych vstupov v lehote a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve.  

2. Objednávateľ sa za riadne a včasné splnenie predmetu čiastkovej zákazky poskytnutie služby 
zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú cenu spôsobom a vo výške podľa čl . V tejto Zmluvy.  

 

 
Článok II 

Vymedzenie pojmov 

 
1. Pre účely tejto Zmluvy sa rozumie: 

a. kontaktná osoba Objednávateľa - osoba definovaná Objednávateľom v čl. X ods. 2 tejto 
Zmluvy, 

b. kontaktná osoba Poskytovateľa - osoba definovaná Poskytovateľom v čl. X, ods. 2 tejto 

Zmluvy, 
c. čiastková zákazka / objednávka - obsahuje detailnú informáciu o objednávanej inzercii, 

jej rozsahu, trvaní, regióne, kde má byť inzercia nasadená, maximálnom finančnom 
objeme, za ktorý má byť inzercia nasadená a o ďalších špecifikách,  

d. úspešný Poskytovateľ – Poskytovateľ, ktorý predloží najlepšiu ponuku, pričom 

vyhodnotenie ponúk bude realizované na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality v 

zmysle podmienok uvedených v čiastkovej výzve na predkladanie ponúk a popísaných 

v čl. VI ods. 6 tejto Zmluvy 

e. úspešná ponuka – ponuka Poskytovateľa na čiastkovú zákazku, ktorá bude vyhodnotená 
ako najlepšia na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality v zmysle podmienok 
uvedených v čiastkovej výzve na predkladanie ponúk a popísaných v čl. VI ods. 6 tejto 
Zmluvy, 

f. mediálny vstup – zvukové dielo v podobe čítaného reklamného oznamu  
 

Článok III 

Práva a povinnosti Poskytovateľa 

 
1. Úspešný Poskytovateľ sa zaväzuje vyrobiť mediálne vstupy a poskytnúť Objednávateľovi 

vysielací čas za účelom odvysielania predmetných mediálnych vstupov v zmysle podmienok 
uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy a v čiastkovej výzve na predkladanie ponúk. 

2. Úspešný Poskytovateľ sa zaväzuje vyrobené mediálne vstupy poskytnúť vo formáte MP3 

prostredníctvom emailu kontaktnej osobe Objednávateľa na akceptáciu pred ich nasadením do 
vysielania. Nasadenie do vysielania je podmienené akceptáciou konkrétnych vyrobených 
mediálnych vstupov zo strany Objednávateľa. V prípade, ak mediálne výstupy nevykazujú vady, 
kontaktná osoba Objednávateľa bezodkladne mediálny výstup schváli formou emailu. V prípade, 
ak mediálne výstupy vykazujú vady, kontaktná osoba Objednávateľa bezodkladne o  tejto 

skutočnosti e-mailom upovedomí kontaktnú osobu Poskytovateľa, pričom uvedie vady, pre ktoré 
mediálny výstup nebol akceptovaný. Poskytovateľ po je povinný opravené mediálne výstupy 
zaslať na opätovnú akceptáciu do 24 hodín. 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti Objednávateľa 

 
1. Kontaktná osoba Objednávateľa je povinná informovať kontaktnú osobu každého Poskytovateľa 

podľa tejto Zmluvy o čiastkovej výzve na predkladanie ponúk. 
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2. Objednávateľ rozhodne, aký rozsah inzercie bude predmetom čiastkovej zákazky/objednávky. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť na riadne plnenie 

záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný najmä dodať 
Poskytovateľovi všetky podklady potrebné pre výrobu mediálneho vstupu zo strany 

Poskytovateľa v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 72 hodín (3 pracovné dni) pred 

plánovaným prvým odvysielaním mediálneho vstupu. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu spôsobom, v rozsahu a za 

podmienok uvedených v čl. V Zmluvy. 

 
Článok V 

Zmluvná odmena 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za výrobu mediálneho vstupu a nasadenie v 

rozhlasovej programovej službe Poskytovateľa v zmysle čiastkovej zákazky podľa čl. I Zmluvy 

dohodnutú cenu. 

2. Okrem dohodnutej ceny, v zmysle úspešnej ponuky je Objednávateľ povinný uhradiť DPH, ktorá  

nie je v odmene  zahrnutá. DPH sa pripočíta podľa sadzby platnej v deň vystavenia faktúry. 

Faktúra musí spĺňať náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä 

náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH 
a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na  

príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku. 

3. Splatnosť fakturovanej sumy je do šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia faktúry. 

4. Pokiaľ faktúra nespĺňa náležitosti podľa odseku 2, Objednávateľ vráti faktúru Poskytovateľovi na 

prepracovanie, spolu s uvedením dôvodu vrátenia. Nová lehota splatnosti začne plynúť 

doručením prepracovanej faktúry. 

 
Článok VI 

Výber Poskytovateľa pri konkrétnej čiastkovej 

zákazke 
 

1. Opätovné otváranie súťaže sa bude uskutočňovať podľa potreby Objednávateľa. Objednávateľ 

je oprávnený opätovne otvoriť súťaž prostredníctvom zaslania čiastkovej výzvy na predkladanie 

ponúk, ktorej predmetom je konkrétna požiadavka na výrobu mediálneho vstupu a nasadenie 

v rozhlasovej programovej službe Poskytovateľa v zmysle čl. I tejto Zmluvy. Objednávateľ je 

povinný osloviť s výzvou na predkladanie ponúk všetkých Poskytovateľov, ktorí sú stranami tejto 

Zmluvy. 

2. Opätovné otvorenie súťaže Objednávateľom bude prebiehať počas pracovných dní formou 

mailového zaslania výzvy na predkladanie  ponúk (ďalej len „požiadavka“).  

3. Objednávateľ je povinný zadať svoje konkrétne požiadavky v čiastkovej výzve na predkladanie 

ponúk, kde uvedie všetky potrebné a dôležité informácie týkajúce sa podmienok a priebehu 

predkladania ponúk. 

4. Lehota na predloženie ponuky Poskytovateľom je minimálne 5 pracovných dní od odoslania 

požiadavky Objednávateľa v čiastkovom zadaní podľa tejto Zmluvy. 

5. Poskytovateľ je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné  

na úplné a riadne plnenie požiadavky Objednávateľa v rámci čiastkového zadania, pričom do 

celkovej ceny zahrnie všetky náklady spojené s plnením požiadavky Objednávateľa v rámci 
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čiastkového zadania. 

6. Objednávateľ vyhodnotí prijaté ponuky, pričom vyhodnotenie ponúk bude realizované na základe 

najlepšieho pomeru ceny a kvality. 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 1: % počúvanosti daného rádia Poskytovateľa 
u poslucháčov Slovenskej republiky v konkrétnom regióne, kde je nasadzovaná inzercia v rámci 

čiastkovej výzvy– váhovosť kritéria 60 bodov (do úvahy bude braná počúvanosť najaktuálnejšia 

k dátumu odoslania žiadosti o CP, vychádzajúca z prieskumu MML-TGI, ktorý realizuje 

spoločnosť MEDIAN SK, s.r.o.) Maximálny počet 60 bodov bude pridelený ponuke 

Poskytovateľa s najvyšším % počúvanosti v regióne, kde bude nasadzovaná inzercia 

v rámci konkrétnej čiastkovej výzvy.  

Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov vypočítaný podľa vzorca: 

 

𝑥𝑖 = 60 × 
% 𝑝𝑜čú𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑟á𝑑𝑖𝑎  

% 𝑛𝑎𝑗𝑝𝑜čú𝑣𝑎𝑛𝑒𝑗š𝑖𝑒ℎ𝑜 𝑟á𝑑𝑖𝑎
 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 2: Celková cena v € bez DPH – váhovosť kritéria 40 bodov  
Maximálny počet 40 bodov  bude pridelený ponuke Poskytovateľa s najnižšou celkovou cenou v 

€ bez DPH. 

 
Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov vypočítaný podľa vzorca: 

 

𝑥𝑖 = 40 ×  
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖žš𝑖𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎  𝑧𝑎 𝑘𝑎𝑚𝑝𝑎ň  𝑣 € 𝑏𝑒𝑧 𝐷𝑃𝐻

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑘𝑎𝑚𝑝𝑎ň ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑒𝑛𝑒𝑗 𝑝𝑜𝑛𝑢𝑘𝑦 𝑣 € 𝑏𝑒𝑧 𝐷𝑃𝐻
 

 

7. Objednávateľ zostaví poradie Poskytovateľov na základe vyhodnotenia uvedených 2 kritérií. Na 
prvom mieste sa umiestni Poskytovateľ, ktorého ponuka získa najvyšší počet bodov spolu za obe 

kritériá na vyhodnotenie ponúk. Ostatní Poskytovatelia sa umiestnia v zostupnom poradí podľa 

výšky dosiahnutých bodov spolu za dve kritériá na vyhodnotenie ponúk. Objednávateľ vystaví 

objednávku Poskytovateľovi, ktorého ponuka získala najvyšší počet bodov. 

8. V prípade rovnakého počtu získaných bodov spolu za obidve kritériá u viacerých Poskytovateľov 
Objednávateľ neurčí úspešnú ponuku, ale vyzve Poskytovateľov, ktorí predložili ponuky 

s najvyšším bodovým ziskom  na opätovné predloženie ponuky z dôvodu rovnosti ponúk, pričom 

lehota na opätovné predloženie ponuky je minimálne 2 pracovné dni maximálne 5 pracovných 

dní od odoslania požiadavky na opätovné predloženie ponuky. V opätovne predloženej ponuke 

môže Poskytovateľ len znížiť cenu; iné zmeny nie sú prípustné. Ak Poskytovateľ nepredloží v 
rámci opätovného predloženia ponuky ponuku s nižšou celkovou cenou v EUR, platí jeho 

pôvodná ponuka predložená na základe požiadavky. Ak v rámci opätovného predloženia ponuky 

podľa tohto bodu sa neurčí ponuka  s najvyšším celkovým počtom bodov, Objednávateľ opätovne 

otvorí súťaž zadaním novej požiadavky. 

9. Po vyhodnotení predložených ponúk je Objednávateľ povinný informovať (e-mailom) 
Poskytovateľov, ktorí predložili ponuky o dosiahnutom poradí. 

10. V súlade s úspešnou ponukou na konkrétnu čiastkovú výzvu vyhotoví Objednávateľ objednávku 

a zašle ju elektronickou poštou úspešnému Poskytovateľovi. 

 
Článok VII 

Vady plnenia a omeškanie 
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1. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitatívne a kvantitatívne vady Predmetu plnenia. 

 

2. V prípade, ak má Predmet plnenia vady, stanoví Objednávateľ Poskytovateľovi dodatočnú 

primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak sú vady odstránené v dodatočnej primeranej lehote 

stanovenej Objednávateľom, má Objednávateľ nárok na zľavu vo výške 20 % z ceny Predmetu 

plnenia a  v prípade, ak je Poskytovateľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty aj s 

DPH podľa článku V.  Zmluvy. Ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté. 

 
3. V prípade, ak Poskytovateľ neposkytol Predmet plnenia riadne, ani v dodatočne poskytnutej  

primeranej lehote alebo ak Predmet plnenia neposkytol vôbec, má Objednávateľ nárok na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 75 % z Celkovej ceny a v prípade, že je Poskytovateľ osobou 

registrovanou pre daň z pridanej hodnoty aj s DPH podľa čl. V ods. 1 tejto Zmluvy. Uhradením 

zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody 

 

4. Poskytovateľ nebude v omeškaní, ak Predmet plnenia nemohol riadne a včas plniť pre okolnosti, 

ktoré po uzavretí Zmluvy vznikli v dôsledku ním nepredvídateľných a neodvrátiteľných 

skutočností mimoriadnej povahy (vyššia moc). Lehoty Poskytovateľa na splnenie Predmetu 
plnenia podľa tejto Zmluvy sa predĺžia o dobu zodpovedajúcu dobe trvania takýchto skutočností.   

 

Článok VIII 

Doba plnenia a skončenie Zmluvy 

 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti 
alebo do vyčerpania finančného limitu v sume do 40 000,00 EUR bez DPH (slovom štyridsaťtisíc 

EUR), (ďalej len „Finančný limit“),“ podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Po 
vyčerpaní Finančného limitu sa Objednávateľ zaväzuje túto skutočnosť písomne oznámiť 
Poskytovateľovi. Poskytovateľ berie na vedomie, že Objednávateľ nie je povinný vyčerpať celú 
výšku Finančného limitu. 

2. Táto Zmluva môže byť vypovedaná ktoroukoľvek zo Zmluvných strán i bez uvedenia dôvodu, 
výpovedná lehota je 14 dní odo dňa doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane. Výpoveď musí 

byť vykonaná písomne, inak je neplatná. Objednávateľ je oprávnený zmluvu vypovedať podľa 
tohto odseku iba voči všetkým Poskytovateľom. Pre vylúčenie pochybností, výpoveď jedného 
z Poskytovateľov nespôsobuje zánik tejto Zmluvy medzi Objednávateľom a  zvyšným i 
Poskytovateľmi. 

3. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže od tejto Zmluvy odstúpiť, v prípade podstatného porušenia 
Zmluvy, vyhlásenia konkurzu na majetok druhej Zmluvnej strany alebo platobnej neschopnosti  
trvajúcej dlhšie než dva mesiace. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a musí 

obsahovať dôvody odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia  
druhej Zmluvnej strane, pričom Zmluvné strany berú na vedomie, že si v takomto prípade nebudú 
vracať už poskytnuté plnenia. Odstúpenie Objednávateľa adresované jednému z Poskytovateľov 
alebo odstúpenie od Zmluvy jedného z Poskytovateľov nespôsobuje zánik tejto Zmluvy medzi 
Objednávateľom a zvyšnými Poskytovateľmi.  

4. Nároky na peňažné plnenia vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré vzn ikli pred zánikom Zmluvy, trvajú 
i naďalej. 

 

Článok IX 

Audit 
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Ustanovenia tohto článku sa uplatnia len v prípade a v rozsahu v akom finančné prostriedky 
Objednávateľa určené na zaplatenie ceny služieb sú finančnými prostriedkami z Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov. 

1. Poskytovateľ berie na vedomie, že finančné prostriedky Objednávateľa určené na zaplatenie 
celkovej ceny služieb podľa čl. IV tejto Rámcovej dohody sú finančné prostriedky z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja (Integrovaný regionálny operačný program v rámci prioritnej osi 8  
Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020) a zároveň sú finančné prostriedky zo 

štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Poskytovateľ berie na vedomie, že podpisom tejto 
Rámcovej dohody sa stáva súčasťou Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a Systému finančného riadenia. Poskytovateľ zároveň berie na vedomie, že na použitie 
prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia 

alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch, napr. zákon č. 357/2015 
Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle 
ďalších príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a  právnych aktov Európskej únie.  

2. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, Systéme finančného riadenia EŠIF, Systéme riadenia EŠIF 

alebo v právnych dokumentoch vydaných oprávnenými osobami, z ktorých pre Poskytovateľa 
vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením podľa tejto Rámcovej dohody a Rozhodnutia 

o schválení ŽoNFP, ak boli tieto dokumenty zverejnené, sú pre Poskytovateľa záväzné dňom ich 
zverejnenia.  

3. Okrem povinností uvedených v tejto Rámcovej dohode je Poskytovateľ povinný strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami v súvislosti s vykonanými službami a poskytnúť  
im všetku potrebnú súčinnosť, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Rámcovej dohody, 

ako aj v termínoch stanovených pre Objednávateľa v zmluvných vzťahoch s príslušnými orgánmi 
zapojenými do implementácie fondov Európskej únie, v rámci ktorých si Objednávateľ nárokuje 

financovanie výdavkov uhradených Poskytovateľovi, ktoré vznikli s plnením podľa tejto Rámcovej 
dohody. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly/auditu/overovania príslušnými 

oprávnenými osobami uvedenými v nasledujúcom bode a vytvoriť podmienky pre jej výkon 
v zmysle príslušných platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych 

aktov Európskej únie a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré 
mu vyplývajú z uvedených predpisov a to počas platnosti a účinnosti tejto Rámcovej dohody, počas 

platnosti a účinnosti Rozhodnutia o schválení ŽoNFP a najneskôr do 31.12.2029. Uvedená doba 
sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č . 

1083/2006 (alebo o obdobné ustanovenie v nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
zruší nariadenie 1083/2006 pre programové obdobie 2014 – 2020) alebo článku 32 Vykonávacieho 

Nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ sa zaväzuje 
podrobiť sa aj výkonu kontroly poverenými zamestnancami Objednávateľa. Poverení zamestnanci 

Objednávateľa vykonávajúci kontrolu majú počas celého programového obdobia Integrovaného 
regionálneho operačného programu prístup ku všetkým obchodným dokumentom Poskytovateľa, 
ktoré súvisia s výdavkami a plnením povinností podľa tejto Rámcovej dohody.  

5. Oprávnenými osobami pre účely tohto článku Rámcovej dohody sú najmä: 

a) zástupcovia Objednávateľa a nimi poverené osoby, 
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b) zástupcovia príslušného riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu, prípadne iných 
relevantných orgánov a nimi poverené osoby,  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad vládneho auditu, OLAF, 
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) osoby prizvané alebo poverené orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, 

h) vecne príslušná autorita v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

6. Poskytovateľ berie na vedomie, že riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán je pri vykonávaní 
administratívnej finančnej kontroly v nevyhnutnom rozsahu oprávnený od Objednávateľa alebo od 

osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti Poskytovateľom výkonov, prác alebo 
služieb alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú 

potrebné pre výkon finančnej kontroly, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis (ďalej ako 
„Tretia osoba“): 

a) vyžadovať a odoberať, v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, 

písomností, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich 
výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace 
s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste; 

b) vyžadovať od Tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa zákona č. 357/2015 Z. z.; 

c) osoby poverené na výkon kontroly sú oprávnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok 
ustanovených v osobitných predpisoch okrem oprávnení uvedených v predchádzajúcich 

písmenách vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na 
pozemok  Tretej osoby, alebo vstupovať do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na 
vykonávanie inej hospodárskej činnosti; 

d) oboznámiť sa pri začatí finančnej kontroly na mieste s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa 
vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste. 

7. Riadiaci orgán je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. 

povinný potvrdiť Tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií 
dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, 

ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s 
administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste a  zabezpečiť ich riadnu 

ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím (uvedené potvrdenie sa vydáva, ak 
Riadiaci orgán žiada o poskytnutie podkladov nad rámec definovaný Rozhodnutím o schválení 

ŽoNFP); tieto veci riadiaci orgán vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné 
na konanie podľa zákona č. 301/2005 Z. z. T restný poriadok v znení neskorších predpisov, alebo 

na iné konanie podľa osobitných predpisov. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť 
oprávnených osôb zo strany Poskytovateľa počas vykonávania kontroly u  Poskytovateľa.  

8. Okrem povinností uvedených v tejto Rámcovej dohode je Poskytovateľ povinný poskytnúť  
Objednávateľovi primeranú súčinnosť na plnenie predmetu tejto Rámcovej dohody a to najmä pri:  
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a) plnení záväzkov vyplývajúcich zo Rozhodnutia o schválení ŽoNFP a podmienok pre 

Integrovaný operačný program v rámci prioritnej osi 8 Technická pomoc v rámci 
programového obdobia 2014 - 2020; 

b) zabezpečení procesu ukončenia EŠIF v rámci programového obdobia 2014 - 2020.  

9. Vykonaním kontroly oprávnenej osoby podľa článku 8 bod 4  Rozhodnutia o schválení ŽoNFP  nie 

je dotknuté právo riadiaceho orgánu alebo inej oprávnenej osoby na vykonanie novej  
kontroly/vládneho auditu, a to počas celej doby účinnosti Rozhodnutia o schválení ŽoNFP.  

10. Účastníci tejto Rámcovej dohody sa zaväzujú, že počas vykonávania služieb podľa tejto Rámcovej 

dohody budú navzájom spolupracovať a vyvinú maximálne úsilie a súčinnosť, aby bol jej predmet 
zrealizovaný v súlade s touto Rámcovou dohodou. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prijatie 
nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov. 

 

Článok X 

Ďalšie dojednanie 

 
1. V prípade, že sa jedno alebo viac ustanovení tejto Zmluvy ukáže neplatným alebo 

nevykonávateľným, zostáva táto Zmluva ako celok v platnosti, pričom za neplatnú alebo 
nevykonávateľnú bude považovaná iba tá jej časť, ktorej sa dôvod neplatnosti alebo 

nevykonateľnosti priamo týka. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto ustanovenie/a nahradiť či  
doplniť novými dojednaniami tak, aby zmysel a účel Zmluvy pri rešpektovaní vôle Zmluvných  
strán bol zachovaný. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných kontaktných osobách: 
Kontaktná osoba Objednávateľa: Mgr. Dominik Földes 
Kontaktná osoba Poskytovateľa 1:  
Kontaktná osoba Poskytovateľa 2:  

Kontaktná osoba Poskytovateľa 3:  
Kontaktná osoba Poskytovateľa 4:  
 

 
Akákoľvek písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje za  

doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť 
neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k: 

a. bezdôvodnému odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť  

doručovanú poštou alebo osobným doručením, 

b. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť. 

3. Odstúpenie od Zmluvy, výpoveď Zmluvy alebo akékoľvek iná písomnosť sa doručuje druhej 
Zmluvnej strane doporučeným listom na adresu sídla Zmluvnej strany uvedenú v tejto Zmluve. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky objednávky a ostatné písomnosti doručované 
prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) v súvislosti s touto Zmluvou druhej Zmluvnej strane 
sa považujú za doručené druhej Zmluvnej strane dňom jej odoslania, pričom je potrebné 
preukázať doručenie elektronickej pošty (e-mailu) potvrdením o odoslaní e-mailu. 

 

Článok XI 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto Zmluva je spísaná v 8 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu, pričom  
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Objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a každý z Poskytovateľov po jednom. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom  
nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Táto Zmluva je povinne 

zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších  
predpisov. 

3. Zmluvu je možné meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme  
písomného dodatku k Zmluve. 

4. Zmluvné strany sú povinné si bezodkladne písomne oznámiť zmenu kontaktnej osoby. Pre 
vylúčenie pochybností, pri zmene kontaktnej osoby, ktorá bola riadne  oznámená, nie je potrebné 
uzavierať dodatok k Zmluve podľa odseku 3. 

5. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak takýchto 

ustanovení niet, použijú sa ustanovenia im svojou povahou a obsahom najbližšie. Ak niet ani 
tých, použijú sa základné princípy súkromného práva za cieľom naplnenia účelu tejto zmluvy. 

6. Zmluvné strany po podrobnom prečítaní Zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom a že táto 
Zmluva bola napísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú 
Zmluvné strany svoje podpisy. 

 

 
 Objednávateľ:      Poskytovateľ 1: 
 
 V..........................dňa................    V..........................dňa................  
 
 Meno a podpis:      Meno a podpis: 
 
 
 
        Poskytovateľ 2: 
 
        V..........................dňa................  
 
        Meno a podpis: 
 
 

Poskytovateľ 3: 
 
        V..........................dňa................  
 
        Meno a podpis: 
 
 

Poskytovateľ 4: 
 
        V..........................dňa................  
 
        Meno a podpis: 
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Príloha č.1 Špecifikácia predmetu zmluvy 
 

1. Predmetom zákazky resp. čiastkových zákaziek je výroba čítaných reklamných oznamov a nákup 
vysielacieho času v rozhlasovej programovej službe na ich odvysielanie, za účelom informovania širokej 
verejnosti o plánovaných Regionálnych centrách, ktoré sa budú otvárať v roku 2022 ako súčasť organizačnej 

štruktúry Objednávateľa.  Predpokladaný časový rámec plánovaných kampaní 03/2022-12/2022 
2. Predpokladaný formát – 30 sekúnd -čítaný reklamný oznam 
3. Kampane budú regionálne cielené zvlášť na kraje západného, zvlášť na kraje stredného a zvlášť na kraje 

východného Slovenska, pričom každé cielenie bude mať 2 fázy 

4. Jedna fáza bude trvať 10 za sebou nasledujúcich pracovných dní  
5. Prvá fáza bude v rámci regionálneho cielenia vždy nasledovaná druhou fázou v rámci rovnakého 

regionálneho cielenia- prvá a druhá fáza sú na sebe závislé a musia prebehnúť v predpísanej postupnosti, 
pričom nemusia prebehnúť bezprostredne za sebou, zároveň však medzi začiatkom prvej fázy a začiatkom 
druhej fázy nesmie byť viac ako 1 mesiac  

6. Každá fáza obsahuje odlišný čítaný reklamný oznam 
7. Jednotlivé cielenia podľa regiónu v zmysle bodu 3, môžu prebiehať nezávisle na sebe v časovom rámci 

stanovenom v bode 1, pričom konkrétny mesiac nasadenia každého cielenia bude upravený na základe 
aktuálnej situácie projektu 

8. Každé cielenie obsahuje odlišný text čítaného reklamného oznamu, pričom maximálny počet cielení je 7, v 

zmysle logiky jedno cielenie pre každý kraj s výnimkou BSK 
9. Predpokladaný garantovaný finančný objem pre nákup vysielacieho času + výrobu potrebného počtu čítaných 

reklamných oznamov je stanovený na  40 000 EUR bez DPH 
10. Predpokladané nasadenie v komerčných breakoch počas pracovných dní- pondelok až piatok v čase od 6.00 

do 12.00  
11. Pri realizácii budeme požadovať rovnomerné rozloženie spotov v časovom pásme uvedenom v bode 10. 

 

Detailná špecifikácia pre výrobu čítaného reklamného oznamu a nasadenie inzercie bude upresnená v 
čiastkovom zadaní. 


