ZMLUVA
o preprave periodickej tlače č. 81/2011
uzatvorená v zmysle § 610 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi:
Odosielateľ:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaná:

Slovenská Pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Ing. Paulína Štefaničová – predsedníčka predstavenstva
Ing. Mgr. Andrej Kramár – člen predstavenstva
36 631 124
2021879959
SK2021879959
VÚB, a.s. pobočka Bratislava,
8402012/0200
OR Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 803/S

a
Dopravca:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaná:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s.
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Ing.Igor Ormandy – generálny riaditeľ, člen predstavenstva
na základe splnomocnenia
35 792 281
2020234491
SK2020234491
UniCredit Bank Slovakia
1177960001/1111
OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.2503/B

I.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je zabezpečenie pravidelnej cestnej prepravy periodickej tlače pre odosielateľa
na nasledovných kurzoch: Bratislava-Zvolen, Bratislava-Žilina, Bratislava-Košice-Rožňava,
Bratislava-Košice-Poprad a rozvoz periodickej tlače v meste Bratislava.

II.
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY
1.Obsah predmetu zmluvy
Odosielateľ sa zaväzuje dodať a dopravca sa zaväzuje prevziať a zabezpečiť prepravu periodickej
tlače v množstvách podľa písomného nahlásenia odosielateľa. Dopravca je oprávnený zabezpečiť
vykonanie prepravy aj prostredníctvom tretích osôb a zodpovedá pritom, akoby prepravu
uskutočňoval sám.
2.Harmonogram plnenia dodávok
Dopravca bude mať jednotlivé vydania periodickej tlače k dispozícii v dni uvedené v ods. 3 písm.
b/ tohto článku podľa časového harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č.1 ku zmluve.

3.Miesto a spôsob dodania predmetu zmluvy
a/Prevzatie periodickej tlače na prepravu sa uskutoční v mieste odoslania, ktorým je:
________Rampa expedičného strediska VERSUS Košická 1, Bratislava__________
fyzickým prevzatím osobou splnomocnenou dopravcom v dohodnutých časových termínoch na
základe dodacieho listu, od osoby splnomocnenej odosielateľom. Dopravca písomne potvrdí
prevzatie zásielky na prepravnom doklade. Jedno vyhotovenie prepravného potvrdeného dokladu
zostáva odosielateľovi.
b/Dopravca zabezpečí predmet zákazky v dňoch: nedeľa, pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok,
s výnimkou dňa, ktorý predchádza štátnemu sviatku a dňu pracovného pokoja.
c/Odosielateľ zabezpečí, aby každý balík periodickej tlače obsahoval etiketu s následnými údajmi:
1. Označenie kurzu /trasy/:________
2. Miesto určenia: ulica, mesto
3. Počet kusov periodickej tlače: ______________
Tieto údaje musí obsahovať etiketa na balíku pre konkrétne miesto určenia.
d/Dopravca zabezpečí, aby bola periodická tlač dodaná do miesta určenia, ktorým sú jednotlivé
preberacie miesta odosielateľa podľa časového harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto
zmluve.
e/Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do okamihu
jej dodania splnomocnenej osobe odosielateľa v mieste určenia v súlade s podmienkami prepravy
dohodnutými v zmluve v zmysle § 622 a nasl. Obchodného zákonníka. Zásielka sa považuje za
dodanú okamihom jej prevzatia splnomocnenou osobou odosielateľa v mieste určenia a písomným
potvrdením jej prevzatia na dodacom liste/prepravnom doklade.
f/Dopravca zabezpečí rozvoz a odovzdanie určenej periodickej tlače v meste Bratislava podľa
dispozícií odosielateľa na konkrétne adresy.
4.Cena predmetu zmluvy
a/Cena predmetu zmluvy je stanovená pevnou sumou za každú destináciu a každý jeden deň
prepravy v EUR bez DPH + 20% DPH. Suma je rozpísaná v prílohe č.3.
5. Fakturácia
Dopravca fakturuje odosielateľovi sumárnu cenu za vykonanú prepravu na jednotlivých kurzoch a
sumárnu cenu za vykonaný rozvoz v meste Bratislava raz za kalendárny mesiac so splatnosťou 30
dní od doručenia faktúry odosielateľovi.
V prípade omeškania s úhradou faktúry odosielateľom je dopravca oprávnený účtovať
odosielateľovi úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

III.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1. V prípade, že dopravca nevykoná prepravu v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve
z dôvodov na strane dopravcu, napríklad nevykoná prepravu podľa dohodnutého časového
harmonogramu, vzniká odosielateľovi právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 332,- EUR
za každé jedno porušenie dohodnutých podmienok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý
nárok odosielateľa na uplatnenie náhrady škody v plnom rozsahu, vrátane náhrady škody
presahujúcej zmluvnú pokutu. . Dopravca zodpovedá za škodu len v prípade, ak odosielateľ
dodrží všetky povinnosti, stanovené mu v čl. II. ods. 2 a 3.

IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva sa uzatvára sa na dobu určitú a to do 31.12.2012, resp. do vyčerpania limitu podľa § 4
ods.2 písm.f ) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktoré
má odosielateľ vyhradené na tento účel, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto
zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých
jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je
verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky
v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za
ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle §
271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
2. Akékoľvek zmeny k tejto zmluve možno vykonať písomne, len po vzájomnej dohode oboch
zmluvných strán formou písomných dodatkov.
3. Vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
4. Platnosť tejto zmluvy končí:
- uplynutím dohodnutej doby platnosti
- dohodou oboch strán, alebo vypovedaním zmluvy jednou zo strán s 3-mesačnou výpovednou
lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede
druhej zmluvnej strane
5. Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch s platnosťou originálu, pričom po troch
vyhotoveniach obdrží odosielateľ a dva dopravca.

V Banskej Bystrici, dňa ...................

V Bratislave, dňa ....................

Odosielateľ:

Dopravca:

_______________________
Ing. Paulína Štefaničová
predsedníčka predstavenstva

_______________________
Ing. Igor Ormandy
gen.riaditeľ, člen predstavenstva

_______________________
Ing. Mgr. Andrej Kramár
člen predstavenstva

PRÍLOHA č. 1
k Zmluve o preprave periodickej tlače

medzi:

Odosielateľ:

Slovenská Pošta, a.s.

a
Dopravca:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
pristavenia vozidiel k nakládke a odchodu vozidiel pre jednotlivé kurzy
na rampe expedičného strediska, VERSUS Košická 1 v Bratislave

SMER

Čas pristavenia

HSC Zvolen
HSC Žilina
HSC Košice
OSC Poprad
OSC Rožňava

21:15 hod
22:15 hod
20:45 hod
20:45 hod
20:45 hod

rozvoz v meste Bratislava

05:45 hod

Čas odchodu
23:15
24:00
22:00
22:00
22:00

V Banskej Bystrici, dňa ...................

V Bratislave, dňa ....................

Odosielateľ:

Dopravca:

_______________________
Ing. Paulína Štefaničová
predsedníčka predstavenstva

_______________________
Ing. Igor Ormandy
gen.riaditeľ, člen predstavenstva

_______________________
Ing. Mgr. Andrej Kramár
člen predstavenstva

PRÍLOHA č. 2
k Zmluve o preprave periodickej tlače

medzi:

Odosielateľ:

Slovenská Pošta, a.s.

a
Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s.

Dopravca:

PREBERACIE MIESTA OBJEDNÁVATEĽA A ČASOVÝ HARMONOGRAM DODÁVKY

Preberacie miesto:

Čas dodávky:

HSC Zvolen
HSC Žilina
HSC Košice
OSC Poprad
OSC Rožňava

2:30 – 2:45 hod.
2:30 – 2:45 hod.
2:45 – 3:00 hod.
5:00 – 5:15 hod.
5:00 – 5:15 hod.

rozvoz v meste Bratislava

do 14:00 hod.

V Banskej Bystrici, dňa ...................

V Bratislave, dňa ....................

Odosielateľ:

Dopravca:

_______________________
Ing. Paulína Štefaničová
predsedníčka predstavenstva

_______________________
Ing. Igor Ormandy
gen.riaditeľ, člen predstavenstva

_______________________
Ing. Mgr. Andrej Kramár
člen predstavenstva

PRÍLOHA č. 3
k Zmluve o preprave periodickej tlače

medzi:

Odosielateľ:

Slovenská Pošta, a.s.

a
Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s.

Dopravca:

ROZPIS CENY PODĽA JEDNOTLIVÝCH DESTINÁCIÍ

kurz

cena / 1 deň
v EUR bez DPH

sadzba
DPH v %

Bratislava - Zvolen

145,00

20%

29,00

174,00

Bratislava - Žilina

160,80

20%

32,16

192,96

Bratislava - Košice - Rožňava

277,50

20%

55,5

333,00

Bratislava - Košice - Poprad

280,60

20%

56,12

336,72

SPOLU

863,90

20%

172,78

Cena za rozvoz v meste Bratislava

cena v EUR
bez DPH

Cena za 1 km

0,2324

Cena za nakládku

výška DPH
v EUR

sadzba
DPH v %

cena / 1 deň
s DPH

1.036,68
výška DPH
v EUR

cena
s DPH

20%

0,0465

0,2789

3,3194

20%

0,6639

3,9833

Cena za doručenie jednokusovej zásielky

0,0929

20%

0,0186

0,1115

Cena za doručenie viackusovej zásielky

0,7967

20%

0,1593

0,9560

V Banskej Bystrici, dňa ...................

V Bratislave, dňa ....................

Odosielateľ:

Dopravca:

_______________________
Ing. Paulína Štefaničová
predsedníčka predstavenstva

_______________________
Ing. Igor Ormandy
gen.riaditeľ, člen predstavenstva

_______________________
Ing. Mgr. Andrej Kramár
člen predstavenstva

