ZMLUVA
o preprave periodickej tla ^e ^. 81/2011
uzatvorená v zmysle § 610 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi:
Odosielatel':

Slovenská Pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Zastúpený:
I^O:
DIC:
I^ DPH:
Bankové spojenie:
^íslo ú^tu:
Zapísaná:

Ing. Paulína Štefani ^ová - predsední^ka predstavenstva
Ing. Mgr. Andrej Kramár - ^len predstavenstva
36 631 124
Z021879959
SK2021879959
VÚB, a.s. pobo^ka Bratislava,
8402012/0200
OR Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka ^ . 803/S

a
Dooravca:
Zastúpený:
I^O:
DI^ :
I^ DPH:
Bankové spojenie:
^íslo ú^tu:
Zapísaná:

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

I.
PREDMET ZMLUW
Predmetom zmluvy je zabezpe^enie pravidelnej cestnej prepravy periodickej tla ^e pre odosielatel'a
na nasledovných kurzoch: Bratislava-Zvolen, Bratislava-Žilina, Bratislava-Košice-ROŽ ^ava,
Bratislava-Košice-POprad a rozvoz periodickej tla ^e v meste Bratislava.

II.
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUW
l.Obsah oredmetu zmluw
Odosielatel'sa zaväzuje dodat' a dopravca sa zaväzuje prevziaY a zabezpe ^iY prepravu periodickej
tla^e v množstvách podl'a písomného nahlásenia odosielatel'a. Dopravca je oprávnený zabezpe ^iC
vykonanie prepravy aj prostredníctvom tretích osôb a zodpovedá pritom, akoby prepravu
uskuto^^oval sám.
2.Harmonogram plnenia dodávok
Dopravca bude maC jednotlivé vydania periodickej tla ^e k dispozícii v dni uvedené v ods. 3 písm.
b/ tohto ^lánku podl'a ^asového harmonogramu, ktory" tvorí prílohu ^ .l ku zmluve.

3.Miesto a spôsob dodania predmetu zmluvy
a/Prevzatie periodickej tla ^e na prepravu sa uskuto ^ ní v mieste odoslania, ktorym je:
Rampa expedi^ ného strediska VERSUS Košická 1, Bratislava
fyzickým prevzatím osobou splnomocnenou dopravcom v dohodnutých ^asových termínoch na
základe dodacieho listu, od osoby splnomocnenej odosielatel'om. Dopravca písomne potvrdí
prevzatie zásielky na prepravnom doklade. Jedno vyhotovenie prepravného potvrdeného dokladu
zostáva odosielatel'ovi.

b/DOpravca zabezpe ^í predmet zákazky v d ^ och: nedel'a, pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok,
s výnimkou d ^ a, ktorý predchádza štátnemu sviatku a d ^ u pracovného pokoja.
c/Odosielatel' zabezpe ^í, aby každý balík periodickej tla ^ e obsahoval etiketu s následnými údajmi:
1. Ozna^enie kurzu /trasy/:
2. Miesto ur^ enia: ulica, mesto
3. Po^ et kusov periodickej tla^e:
Tieto údaje musí obsahovaC etiketa na balíku pre konkrétne miesto ur ^enia.
d/Dopravca zabezpe^ í, aby bola periodická tla ^ dodaná do miesta ur^ enia, ktory"m sú jednotlivé
preberacie miesta odosielatel'a podl'a ^ asového harmonogramu, ktory tvorí prílohu ^ . 2 k tejto
zmluve.

e/Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do okamihu
jej dodania splnomocnenej osobe odosielatel'a v mieste ur ^ enia v súlade s podmienkami prepravy
dohodnuty"mi v zmluve v zmysle § 622 a nasl. Obchodného zákonníka. Zásielka sa považuje za
dodanú okamihom jej prevzatia splnomocnenou osobou odosielatel'a v mieste ur ^enia a písomným
potvrdením jej prevzatia na dodacom liste/prepravnom doklade.
f/Dopravca zabezpe^ í rozvoz a odovzdanie ur ^enej periodickej tla ^e v meste Bratislava podl'a
dispozícií odosielatel'a na konkrétne adresy.
4.Cena predmetu zmluvy
a/Cena predmetu zmluvy je stanovená pevnou sumou za každú destináciu a každý jeden de ^
prepravy v EUR bez DPH + 20% DPH. Suma je rozpísaná v prílohe ^.3.
5. Fakturácia
Dopravca fakturuje odosielatel'ovi sumárnu cenu za vykonanú prepravu na jednotlivých kurzoch a
sumárnu cenu za vykonaný rozvoz v meste Bratislava raz za kalendárny mesiac so splatnosCou 30
dní od doru ^enia faktúry odosielatel'ovi.
V prípade omeškania s úhradou faktúry odosielatel'om je dopravca oprávnený ú ^tovaC
odosielatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý de ^ omeškania.

III.
ZODPOVEDNOS^ 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 podl'a dohodnutého ^asového
harmonogramu, vzniká odosielatel'ovi právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 332,- EUR
za každé jedno porušenie dohodnuty"ch podmienok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuty"
nárok odosielatel'a na uplatnenie náhrady škody v plnom rozsahu, vrátane náhrady škody
presahujúcej zmluvnú pokutu. . Dopravca zodpovedá za škodu len v prípade, ak odosielatel'
dodrží všetky povinnosti, stanovené mu v ^l. II. ods. 2 a 3.

IV.
ZÁVERECNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva sa uzaNára sa na dobu ur^itú a to do 31.12.2012, resp. do vy ^erpania limitu podl'a § 4
ods.2 písm.f ) zákona ^ Z5/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktoré
má odosielatel' vyhradené na tento ú^el, podl'a toho, ktorá z týchto skuto ^ností nastane skôr.
Táto zmluva nadobúda platnosY a ú ^ innosY d ^om jej podpísania zmluvnými stranami. Táto
zmluva je povinne zverej ^ovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona ^ . 211/2000 o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektory"ch zákonov (zákon o slobode informácií)
v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých
jej sú^astí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (d'alej len „register"). Register je
verejný zoznam povinne zverej ^ovaných zmlúv, ktory" vedie Úrad vlády Slovenskej republiky
v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za
ohrozenie obchodného tajomstva a informácie ozna ^ené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle §
271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je ú ^inná
d ^om nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
2. Akékol'vek zmeny k tejto zmluve možno vykona ^ písomne, len po vzájomnej dohode oboch
zmluvných strán formou písomných dodatkov.
3. VzYahy, ktoré táto zmluva neupravuje sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
4. PlatnosY tejto zmluvy kon ^í:
- uplynutím dohodnutej doby platnosti
- dohodou oboch strán, alebo vypovedaním zmluvy jednou zo strán s 3-mesa ^nou výpovednou
lehotou, ktorá za^ína plynúY prvým d ^om mesiaca nasledujúceho po dni doru ^enia výpovede
druhej zmluvnej strane
5. Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch s platnosYou originálu, pri ^om po troch
vyhotoveniach obdrží odosielatel' a dva dopravca.

t g. 07. 2oi^

V Banskej Bystrici, d ^a ...................

V Bratislave, d ^a..........`...
` ` ^.:;^./

Odosielatel':

Dopravca:

Ing. PaulínzýŠtefani ^ová
Ing. ^r Ormandy
predsední^ ka predstavenstva gen.riaditel', ^len predstavep^tv

MEDIA^'^-^ g r

PRESS, ;; '.
I^O: 357 92; ; ;
Ing. Mgr. Andrej Kramár
^ len predstavenstva
^t..í:": -',,:i*;:^; Q^iáTA. E.F.
, .(::^'.u,K3 r,vSiB 9
j75 ^u nan5k:^ RySt^Cä

i, r.s 137
Pošt^. i, ^^^-

831 04 Ct-^,^islava
Z?

PRÍLOHA ^. 1

k Zmluve o preprave periodickej tla ^e

medzi:

Odosielatel':

Slovenská Pošta, a.s.

a
Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s.

Dooravca:

^ASOVÝ HARMONOGRAM
pristavenia vozidiel k nakládke a odchodu vozidiel pre jednotlivé kurry
na rampe expedi ^ného strediska, VERSUS Košická 1 v Bratislave
SMER

^as p^istavenia

HSC Zvolen
HSC Žilina
HSC Košice
OSC Poprad
OSC Rož^ava

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

rozvoz v meste Bratislava

05:45 hod

^ y. u^. 20»

^as odchodu
23:15
24:00
22:00
22:00
22;00

.:..^1 ^ ^^ ,

V Banskej Bystrici, d ^a ...................

V Bratislave, d ^ a ^ c.........' °' '

SLQti^^iSK^a PC;šiA, a.€.
Odosielatel': Pertizánska cesia 9

Dopravca:

9 ^ 5 98 Banská Bystrica

Ing. Paulíry^Štefani ^ová
predsednícka predstavenstva
,
^

Ing. Ic^or Ormandy
gen.riaditel', ^ len predstav

'\
`

,
^;

Ing. Mgr. Andrej Kramár

^len predstavenstva

^^,

1^Y^.`.

P^4 ^ i. ^s -^

PRE^
I^O:357 92L a r
F. >
Poäta 3,

r X

^r

.^ AL^ ^A

.. .L34491

831 04 ^_.^^,7s,ava
_ ?^ _

PRÍLOHA ^. 2

k Zmluve o preprave periodickej tla ^e

medzi:

Odosielatel':

Slovenská Pošta, a.s.

a
Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s.

Do^ravca:

PREBERACIE MIESTA OB]EDNÁVATEL'A A ^ ASOVÝ HARMONOGRAM DODÁVKY

Preberacie miesto:

^as dodávky:

HSC Zvolen
HSC Žilina
HSC Košice
OSC Rož ^ava

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.

OSC Poprad

t g. Oi TOtt
V Banskej Bystrici, d ^a ...................

i',r ? <. ^ ^

V Bratislave, d ^a ..................:..

SlU"Vg.;^^Y.l, P'L.^;:':^t ,
Odosielatel':

^^.^fti^Z31^Sk3 C^S'iá :

Dopravca:

S?5 99 BanskB Bystrir.a

Ing. Paulína^tefani^ová
predsední^ ka predstavenstva

Ing' Igor Ormandy
.riaditel', ^len predstyóenstva

MEdá^: ^?.^ ^
PR,Eg
I^O: 35^ ^'>< a,
Pos ^

Ing. Mgr. Andrej Kramár $ 3 I 0^
^len predstavenstva

,,e3 ,,, 1

PRÍLOHA ^ . 3

k Zmluve o preprave periodickej tla ^e

medzi:

Odosielatel':

Slovenská Pošta, a.s.

a
Dooravca:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s.

ROZPIS CENY PODL'A JEDNOTLIVÝCH DESTINÁCIÍ
kurz

cena / 1 de^
v EUR bez DPH

Bratislava - Zvolen

145,00

20% 29,00

174,00

Bratislava - Žilina

160,80

20% 32,16

192,96

Bratislava - Košice - Rož^ava

277,50

20% 55,5

333,00

Bratislava - Košice - Poprad

280,60

20% s6,12

336,72

SPOLU

863,90

20% 172,78

sadzba výška DPH
DPH v% v EUR

cena / 1 de^
s DPH

1. 036,68

Cena za rozvoz v meste Bratislava

cena v EUR sadzba
bez DPH DPH v%

výška DPH
v EUR

cena
s DPH

Cena za 1 km

0,2324

20%

0,0465

0,2789

Cena za nakládku

3,3194

20%

0,6639

3,9833

Cena za doru ^enie jednokusovej zásielky

0,0929

20%

0,0186

0,1115

Cena za doru^ enie viackusovej zásielky

0,7967

20%

0,1593

0,9560

19. (l1 2011
V Banskej Bystrici, d ^a ...................

osi eItl'•
Od
ae.

SLI.+p'd:_i'E::J;{}i^:

/^
V Bratislave, d ^a ...........:....::.. `

F"^..+aF d.+^4, :...

P;<rtizái;s^r, r,^,.>:é 5
9?5 ^9 Aanská Rvst^^;^c2

Dopravca:

I L/J
/ ^% ,

^. l, ti^tií^^

Ing. Paulína^tefani^ová
predsední^ ka predstavenstva

Ing. Igór Ormandy

gen.riaditel', ^len predstave^tva
x: ^lAPRINT - KA°'
4s "E('xRQSSO, ^

Ing. Mgr. Andrej Kramár
^len predstavenstva

.O. i57 922 81 I ^ pPH: SK20202:^'.:yt
P.O.B1»C 21
Pošta3, VaJ^^orská 137
R31 04 Bratislava
23 -

