
Rámcová zmluva  

o poskytovaní grafických služieb 
 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Zmluva“) 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa 

Sídlo:   Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa 

Štatutárny orgán: PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta 

Bankové spojenie:  VÚB a.s. 

Číslo účtu:    

IČO:    00 330 167 

Kontaktná osoba: Mgr. Marek Šlacer 

e-mail:   marek.slacer@staralubovna.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ:   

Sídlo: 

Štatutárny orgán:    

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

IČO:     

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ 

 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Rámcova zmluva sa uzatvára na základe výsledkov z verejného obstarávania s názvom „Stará 

Ľubovňa – Uzol kultúry - Obstaranie prác a služieb spojených s propagáciou a 

polygrafickými nákladmi (Grafika a Tlač).“ v rámci projektu “Stará Ľubovňa – Uzol 

kultúry” . Objednávateľ ako verejný obstarávateľ postupoval pri obstaraní predmetu zmluvy 

podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, kde úspešným uchádzačom sa stal dodávateľ. 

2. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie grafických služieb dodávateľom pre 

objednávateľa a ich dodanie na adresu objednávateľa v rozsahu určenom touto 

zmluvou. Rozsah grafických služieb je špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť zmluvy. 



3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa vykonávať pre objednávateľa grafické a 

kreatívne služby spracovania textových a obrazových podkladov podľa požiadaviek 

objednávateľa, ktoré budú realizované prostredníctvom samostatných objednávok. 

 

 

 

III. 

Termíny a podmienky plnenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.09.2022, alebo do vyčerpania maximálnej 

výšky ..................., - EUR na celý rozsah predmetu zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr. 

2. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi objednávku prostredníctvom e-mailu na adresu: 

..................................................., v ktorej uvedie podklady nevyhnutné na zhotovenie diela.  

3. Termínom dodania diela je termín uvedený v objednávke, t.j. minimálne 5 kalendárnych dní. 

4. V prípade nevyhnutnej potreby musí byť dodávateľ pripravený poskytovať konzultácie do 2 

hodín od vzniku požiadaviek obstarávateľa v rámci štandardného pracovného času.    

5. Zhotoviteľ je povinný dodať dielo vždy do sídla Objednávateľa, resp. na e-mailovú adresu: 

marek.slacer@staralubovna.sk.  
 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje:  

a) poskytovať grafické služby v rozsahu podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve v termínoch 

dohodnutých oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na základe objednávky 

vystavenej objednávateľom. Najneskôr v lehote do 12 hodín od doručenia objednávky 

od objednávateľa zareaguje dodávateľ na doručenú objednávku emailom a do 48 hodín 

od doručenia všetkých podkladov alebo zodpovedania prípadných otázok 

objednávateľom zašle emailom prvý náhľad pripravovanej grafiky kontaktnej osobe 

za objednávateľa. V prípade prác väčšieho rozsahu, ktoré si vyžadujú dlhší čas na 

vyhotovenie a spracovanie zo strany dodávateľa si zmluvné strany po vzájomnom 

odsúhlasení môžu dohodnúť aj dlhšiu lehotu ako je lehota podľa predchádzajúcej vety. 

Objednávka môže byť dodávateľovi doručovaná poštu alebo elektronicky na adresu: 

............... 

b) že Objednávateľovi dodá predmet zmluvy v rámci projektu „Stará Ľubovňa – Uzol 

kultúry“, ktorého špecifikácia a počet kusov tvoria Prílohu č.1 tejto zmluvy bez vád 

a v požadovanom množstve a objednávateľ sa zaväzuje dodaný predmet zmluvy 

prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu, 

c) dodať dielo Objednávateľovi v dohodnutom množstve a termíne podľa objednávky. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje:  

a) dodávateľovi riadne odoslať objednávku na grafické služby spracovania textových a 

obrazových podkladov spolu s podkladmi potrebnými pre zrealizovanie objednávky, 

b) zaplatiť dodávateľovi dohodnutú odmenu, 
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c) poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela a schváliť a prevziať riadne 

a včas vykonané dielo. 

3. Vykonané dielo alebo jeho časť môže Objednávateľ odmietnuť prevziať, ak zistí 

preukázateľné vady vykonaného diela. Odmietnutie prevzatia vykonaného diela sa uvedie 

v zázname o odmietnutí prevzatia diela. 

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávanie diela je právom Objednávateľa, nie jeho 

povinnosťou. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v závislosti od potreby, neobjednať 

vykonanie diela v celom predpokladanom rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

5. Ak zo strany Objednávateľa vzniknú ďalšie požiadavky na vykonávanie diela, ktoré nie sú 

uvedené v Prílohe č. 1, Zhotoviteľ ich zrealizuje a vyfakturuje v cenách obdobných, 

za akých sa vykonávajú grafické práce uvedené v tejto Zmluve.  

 

 

 

V. 

Cena diela a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene za predmet tejto zmluvy vo výške 

..................... Eur (slovom: .....................................Eur). Dohodnutá cena je cenou konečnou, 

ktorá zahŕňa náklady Zhotoviteľa spojené aj s riadnym dodaním predmetu Zmluvy. 

2. Platby budú realizované čiastkovo na základe Objednávateľom vystavených  objednávok 

a Dodávateľom vystavených faktúr. 

3. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľom. 

4. Faktúra bude daňovým dokladom a bude obsahovať najmä tieto údaje: 

• číslo faktúry, 

• deň odoslania a deň splatnosti faktúry , 

• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

• označenie objednávky, č. rámcovej zmluvy a predmetu 

• pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

• Názov projektu 

• Názov podujatia v rámci projektu 

5. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet banky predávajúceho. 

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 4, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia na doplnenie. V takomto 

prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 

opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

 

VI. 

Ukončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 30.09.2022, alebo do vyčerpania maximálnej 

výšky ............................, - EUR na celý rozsah predmetu zmluvy, podľa toho, ktorá 

skutočnosť nastane skôr. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné pred uplynutím doby, na ktorú je uzatvorená, 

ukončiť: 



a) dohodou zmluvných strán; 

b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 Obchodného zákonníka, v prípade podstatného 

porušenia zmluvy, za ktoré sa považuje: 

•  Dodávateľ nevykoná dielo pre Objednávateľa riadne, včas, alebo vo vyhovujúcej kvalite, 

pričom bol na takéto porušenie už upozornený 

•  Objednávateľ nezaplatí cenu diela v lehote 21 dní  

po splatnosti faktúry napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Zhotoviteľa, že 

sa dostal do omeškania so zaplatením 

c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez udania dôvodu, 

s jednomesačnou výpovednou lehotou. 

3. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Výpovedná 

lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 

zmluvnej strane. 

 

 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy môžu zmluvné strany vykonať len formou 

písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými 

stranami. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

3. V zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov je spracúvanie osobných údajov  zákonné, ak 

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou 

je dotknutá osoba. Súhlas zmluvnej strany so spracovaním osobných údajov platí počas 

celej doby trvania zmluvného vzťahu upraveného touto zmluvou. 

4. Predávajúci berie na vedomie skutočnosť, že kupujúci ako povinná osoba v zmysle 

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 podlieha 

povinnosti zverejňovania faktúr a objednávok a berie na vedomie právne účinky 

vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka. 

Podpísaním zmluvy vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov 

uvedených v zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje. 

5. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými 

všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky. 

6. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, jeden pre objednávateľa a jeden pre dodávateľa.  

7. Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tejto zmluvy sa oboznámili 

s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že táto zmluva bola 

vyhotovená na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak 

jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom. 

 



 

V Starej Ľubovni dňa...............           V ............................... dňa  

 

 

 

 

 

……………………………..             ……………………………………… 

Mesto Stará Ľubovňa 

 PhDr. Ľuboš Tomko 

         Objednávateľ          Dodávateľ 

          

 

 
 

Príloha č. 1 Špecifikácia / Parametre 

 

 


