
č.j.  2014 /Predn. 
 

RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY  
Uzatvorená v súlade s § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
 Zmluvné strany:

 

Objednávateľ: MESTO NITRA  
 

 so sídlom: Štefánikova 60, 950 06 Nitra 
 

 zastúpené: Jozefom Dvončom, primátorom mesta
 

 bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
 

 číslo účtu : 5028001139/0900 
 

 IČO: 00308307 
 

 DIČ: 2021102853 
 

Poskytovateľ: 
IČ DPH: SK2021102853 

 

  
 

 
 
 
 
 

Čl. 1 
Predmet zákazky  

1. Predmetom tejto zákazky( v zmysle §9 ods.9 zákona o VO) je záväzok zmluvných strán 
uzatvoriť realizačné zmluvy formou samostatných objednávok na poskytnutie služby, 
ktorých predmetom bude „tlač a tlačivá“ podľa príslušnej špecifikácie v zmysle 
zmluvne dohodnutých podmienok.  

2. Cenová špecifikácia predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 1, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy.  

3. Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú, že uzavrú na základe výzvy objednávateľa  
čiastkové (realizačné) zmluvy formou samostatných písomných objednávok, v súvislosti 
s ktorými budú dodržané všetky podmienky plnenia, ktoré sú obsiahnuté a dojednané v 
tejto zmluve, ktorých predmetom bude poskytnutie služby v dohodnutom rozsahu. 

 
 

Čl. 2  
Doba trvania zmluvy 

Zmluva uzatvorená zmluvnými stranami za úč elom dohodnutým podľa tejto zmluvy 
nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami a stráca platnosť a 
účinnosť okamihom, kedy úhrnná výška ceny za príslušné čiastkové plnenia na základe 
samostatných písomných objednávok dosiahne výšku 19 999.- EUR , najneskôr však 
uplynutím 4 rokov odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy. 
 
 

Čl. 3 
Podmienky plnenia 

1. Plnenie predmetu zmluvy bude realizované samostatnými písomnými objednávkami, s 
uvedením požadovaného rozsahu plnenia a miesta plnenia. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady dodať objednávateľovi predmet plnenia v 
príslušnom rozsahu na základe príslušných objednávok najneskôr do 3 dní od doručenia 
príslušnej objednávky.   

3. Poskytovateľ zodpovedá za dohodnutý termín a miesto plnenia.  



Čl. 4 
Cena plnenia 

Cena za predmet plnenia podľa príslušnej objednávky je stanovená dohodou zmluvných 
strán v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a 
vychádza z cenovej špecifikácie, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1. 
 

Čl. 5 

Platobné podmienky 
 
1. Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu.  
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu na základe doručenej faktúry. Splatnosť tejto  

faktúry je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Za de ň úhrady sa považuje 
odpísanie finančnej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.  

3. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po podpísaní protokolu o odovzdaní a 
prevzatí predmetu plnenia zmluvnými stranami. 

4. Faktúra musí maž náležitosti daňového dokladu.  
 

Čl. 6  
Záručné a reklamačné podmienky 

1. Poskytovateľ je povinný uskutočniť a dodať plnenie podľa zmluvy.  
2. Poskytovateľ poskytuje na predmet plnenia záruku 6 mesiacov od jeho dodania.  
3. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí plnenia 

zmluvnými stranami.  
 

Čl. 7 
Sankcie  

1. V prípade nedodržania termínu plnenia podľa tejto zmluvy je poskytovateľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny objednaného a 
nedodaného plnenia za každý deň omeškania.   

2. V prípade omeškania s platbou objednávateľ uhradí úrok z omeškania 0,05% z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania.  

3. Sankcie budú uplatňované na základe zaslanej faktúry, ktorá bude mať lehotu 
splatnosti 14 dní odo dňa jej doručenia.  

 
Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží 1 

vyhotovenie a objednávateľ 4 vyhotovenia.  
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán. 
Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva.  

3. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami.  

4. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení  
a) Mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo  
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, 

môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.  
 
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).  



6. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto 
Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.   

7. Poskytovateľ vyjadruje podpisom tejto zmluvy súhlas so zverejnením svojich 
identifikačných údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.  

8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
vlastnoručne podpísali.  

 
 
 
V Nitre dňa V Nitre dňa 
 
 
 
 
 

 
_______________________ ______________________ 

Jozef Dvonč 
konateľ primátor mesta Nitry 


