
ZMLUVA   O  DIELO  č. 001/110/ 2014 

 

na tlač prezentačno-informačného zborníka zo záverečnej konferencie v rámci projektu   

Sociálny dialóg podľa  § 536   a nasl.  Obchodného zákonníka  a § 3 zákona č.  25/2006 Z.z. 

 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

     

 Názov:     Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 

Sídlo:       Vajnorská č. 1 109, 815 70 Bratislava 

V zastúpení :      Ing. Pavel Ondek,  predseda  

V otázkach technických:     Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., podpredseda  

V otázkach právnych:      JUDr. Rastislav Bajánek 

IČO:     00177920 

Bankové spojenie:  VÚB,a.s., Bratislava  

Č. účtu:   40335112/0200 

IBAN:  SK 0302000000000040335112BIC: SUBASKBX 

Číslo telefónu:  +421 (2) 50240503 

 (ďalej len "objednávateľ") 

    

 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno: MUSICA LITURGICA, s. r. o.   

Sídlo: Šafránova 5, 811 02 Bratislava 1 

V zastúpení: Mgr. Vladimír Kubovčík 

IČO: 35856084  

IČ DPH: SK 2020217133 

Reg. č. z obchodného registra: Vložka č. 2863/B 

Bankové spojenie:Tatra banka 

Č. účtu:2623828284/1100 

Č. účtu: IBAN Sk 9211000000002623828284 

Tel.č.:0903 717567, 0903 936258 

E-mail: musica@internet.sk 

 (ďalej len "zhotoviteľ") 

 

 

 

Zmluva o dielo  uzavretá na základe výsledkov prieskumu trhu s úspešným uchádzačom 

podľa § 9 ods. 9 zák.  č. 25/2006 z.Z. 

 

 

 



 

Článok I 

Predmet zmluvy  

1.1 Predmetom zmluvy je  : 

           Tlač prezentačno-informačného zborníka zo záverečnej konferencie v rámci projektu   

Sociálny dialóg 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť cenu za zhotovenie predmetu zmluvy       

uvedeného v článku  I a II podľa  článku III tejto zmluvy. 

      1.3 Predpokladaná hodnota predmetu zmluvy  je  4 320,00 eur  bez DPH. 

       Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet zmluvy  v požadovanom  náklade.  

 1.4 Zároveň je zhotoviteľ  povinný dodať dielo objednávateľovi aj v elektronickej forme. 

 

Článok II 

Špecifikácia predmetu zmluvy  

 

2.1 Špecifikácia predmetu zmluvy uvedeného v článku I:  

2.2 Tlač Prezentačno-informačného zborníka - dvojjazyčné slovensko - anglické vydanie , 

ktoré zahrňuje: 

 grafický návrh obálky,  

 grafický návrh vnútra,  

 grafické spracovanie, 

  zalomenie textu  

 úprava fotografického materiálu (cca 35 ks), 

 expedíciu na miesto určenia  

 

2.3   Technická špecifikácia predmetu zákazky: 

 

Obálka 

formát 160 x 237 mm 

papier 250 g natieraný matný + matné lamino 1+0 

farebnosť 4+4 

Vnútro 
grafické spracovanie a zalomenie  

fotografie cca 35 ks 

papier 130 g natieraný matný 

formát 160 x 237 mm 

farebnosť 4+4 

rozsah maximálne do  88 strán 

väzba V2 lepená 

náklad 800 ks  

 

 



 

 

2.4 Harmonogram plnenia zmluvy 

Typ publikácie 

Predpokladaný termín  

odovzdania podkladov 

obstarávateľom/objednávateľom 

Termíny dodania  

zhotoveného 

zborníka od 

zhotoviteľa 

Prezentačno-informačný 

zborník 

 Obstarávateľ texty a fotografie 

dodá  v elektronickej 

podobe. 

 Termín odovzdania podkladov  

najneskôr do  30.06.2014 

 

Zhotoviteľ dodá 

vytlačené dielo 

najneskôr do   

31.07.2014  

 

Článok III 

Cena  a platobné podmienky 

 

3.1 Cena za predmet zmluvy uvedený v článku I a II  je stanovená v zmysle zákona o cenách 

č. 18/1996 Z.z v znení neskorších predpisov ako maximálna s možnosťou jej  úpravy len 

podľa článku III bodov  3.10 tejto zmluvy. Celková cena za predmet zmluvy   je: 

 

4 180,00  EUR bez DPH 

     4 598,00 EUR vrátane DPH 

      418,00  EUR- DPH 

 (slovom:štyritisícpäťstodeväťdesiatosem/00 EUR)  

3.2 Dohodnutá cena zahŕňa zhotovenie predmetu zmluvy v  konečnej úprave v požadovanom 

náklade vrátane služieb súvisiacich s dodaním predmetu zmluvy na miesto plnenia 

(balenie, doprava). 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi  dohodnutú 

cenu bezhotovostne na základe doručeného riadneho daňového dokladu po dodaní 

predmetu zmluvy v dohodnutom  rozsahu v dohodnutej lehote splatnosti. Lehota 

splatnosti je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia daňového dokladu objednávateľovi.  

3.4 Zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi riadny daňový doklad samostatne po dodaní 

predmetu zmluvy v dohodnutom náklade a dohodnutej kvalite. 

3.5 Cenu predmetu zmluvy  je možné upraviť  v prípade zmeny DPH, resp. iných 

administratívnych a legislatívnych  opatrení štátu. 

3.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je podrobná kalkulácia nákladov predmetu zmluvy 

uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

 

Článok IV 

Povinnosti  a práva zmluvných strán 

 

4.1 Objednávateľ je povinný: 



4.1.1 poskytnúť zhotoviteľovi podklady na zhotovenie predmetu zmluvy  kompletné 

podklady  v PDF formáte v elektronickej forme, 

4.1.2  poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy, 

4.1.3 uhradiť dohodnutú cenu, 

4.1.4 prevziať predmet plnenia od zhotoviteľa, 

 

4.2 Zhotoviteľ je povinný:  

4.2.1 na základe výzvy objednávateľa prevziať podklady na vykonanie predmetu zmluvy, a 

to najneskôr do dvoch pracovných dní,  

4.2.2 v lehote plnenia zhotoviť a dodať predmet zmluvy  v dohodnutom náklade a dobrej 

kvalite; za dobrú kvalitu tlače a knihárskeho spracovania  objednávateľ považuje, aby 

jednotlivé druhy tlačovín spĺňali kvalitu danú slovenskými technickými normami, 

4.2.3 dodať predmet zmluvy objednávateľovi v tlačenej podobe, 

4.2.4 vykonať predmet zmluvy riadne v súlade s požiadavkami objednávateľa, v zmysle 

špecifikácie a s platnými  technickými normami pre polygrafickú výrobu, 

4.2.5 vykonávať plnenie zmluvy  na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo, 

4.2.6 termínovaná oprava chybnej tlače, resp. väzby bude riešená individuálne; v prípade, že 

väzba bude chybná, bude vrátená na opravu na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný 

vykonať opravu a doručiť opravenú publikáciu na miesto plnenia do 2 pracovných dní 

od vrátenie chybnej publikácie. 

 

Článok V 

Miesto plnenia a čas plnenia 

5.1 Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy do sídla objednávateľa. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v  článku I a II a špecifikovaný 

v prílohe č. 1 zmluvy v termínoch, ktoré sú uvedené v harmonograme, ktorý je uvedený 

v článku II v  bode 2.4. 

 

Článok VI 

Uzatváranie dodatkov k zmluve  

6.1  Obstarávateľ nesmie uzavrieť dodatok k tejto zmluve, ak by sa jeho obsahom 

6.1.1 menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky, 

6.1.2 dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom 

postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, 

alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, 

6.1.3 menila ekonomická rovnováha zmluvy v  prospech úspešného uchádzača 

spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala. 

 

Článok VII 

Vlastnícke právo  

7.1 Vlastnícke právo ku vykonanému dielu, resp. jeho častí, nadobudne objednávateľ, po ich 

prevzatí a uhradení.  

 



 

Článok VIII. 

Zmluvné pokuty 

8.1 Ak zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia po zmluvne dohodnutom termíne zaplatí zmluvnú 

pokutu vo výške minimálne  0,5% z ceny predmetu plnenia, za každý začatý  deň 

omeškania. 

8.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ceny, má zhotoviteľ právo na 

zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % za každý začatý  deň omeškania z výšky neuhradenej 

sumy. 

8.3 V prípade, že predmet zmluvy nebude zodpovedať  kvalite, objednávateľ vráti takýto 

predmet zmluvy zhotoviteľovi, ktorý je povinný  vady vráteného predmetu zmluvy 

odstrániť na náklady zhotoviteľa a bezchybný (opravený) predmet zmluvy dodať do sídla 

objednávateľa do 2 pracovných dní od jeho  vrátenia.  

8.4 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád predmetu zmluvy podľa bodu 

8.3 tohto článku zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý začatý deň 

omeškania. 

8.5 Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením 

zmluvných povinností. 

 

Článok IX 

Zrušenie  zmluvy 

9.1 Zmluvné strany môžu túto zmluvu zrušiť pred ukončením jej platnosti písomnou dohodou 

zmluvných strán alebo výpoveďou v prípade nepodstatného, ale opakovaného porušenia 

alebo podstatného porušenia povinností druhou stranou. Za podstatné porušenie zmluvné 

strany považujú : 

9.1.1 ak zhotoviteľ bude v omeškaní so zhotovením a dodaním diela o 10 kalendárnych  

dní, 

9.1.2 ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o 10 kalendárnych  dní  od 

dohodnutého termínu splatnosti faktúry. 

9.2 Výpovedná lehota pre dôvody zrušenia zmluvy začína plynúť nasledujúcim  dňom po   

doručení písomnej výpovede.  

 

Článok X 

Záverečné ustanovenia 

10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť jej 

zverejnením podľa osobitného predpisu. 

10.2Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do dodania kompletného predmetu zákazky 

v súlade s harmonogramom dodania.  

10.3Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými 

stranami  ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

10.4 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli na znak 

čoho ju potvrdzujú svojimi podpismi. 



10.5  Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu. 

10.6  Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je : 

10.6.1 Príloha č. 1: Podrobná kalkulácia nákladov predmetu zmluvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Podrobná kalkulácia nákladov predmetu zmluvy 

Uviesť titul tlačoviny 
Prezentačno-informačný 
zborník - dvojjazyčné 

slovensko - anglické vydanie   

Náklad – 
 
 
Množstvo 
 
 800 ks 
 

Jednotková 
cena s DPH 
 
 

Cena bez DPH 
za celé 

množstvo 
 
 

 
DPH 

za celé 
množstvo 

 
 

Cena s DPH 
za celé 
množstvo 

 
 

v tom: 
-cena papiera 

- cena grafického 

spracovania a zalomenie 

textu  

-cena tlače 

-cena knihárskeho 

spracovania   

- cena expedície na miesto  

určenia vrátane dopravy   
 

 

578,00 

1962,00 

 

 

1230,00 

385,00 

 

25,00 

 

 

57,80 

196,20 

 

 

123,00 

38,50 

 

2,50 

 

635,80 

2158,20 

1353,00 

423,50 

27,50 

 

 
 Spolu 
  

5, 747 
 

4 180,00 
 

418,00 
 

4 598,00 
 

 
Sumárna tabuľka ceny v EUR celého predmetu zákazky 

 

Náklady na : 
Cena bez 
DPH 

DPH 
% 
 

DPH 
EUR 
 

Cena s DPH 
 

Prezentačno-informačný 
zborník – dvojjazyčné 
slovensko - anglické 
vydanie 

4 180,00 

 

 

 
10 % 

 
 
 
 

418,00 
 
 
 
 

4598,00 
 
 
 
 

 


