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         Príloha č. 3 Návrh zmluvy 

 

Rámcová dohoda s jedným hospodárskym subjektom 
uzavretá podľa § 83 ods. (2) až (9) zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. (2) zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka. 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ: 

Názov:         

Sídlo:      

IČO :    

DIČ :     

IČ DPH :    

Bankové spojenie:  

Číslo účtu: IBAN   

Spoločnosť zapísaná:   

(ďalej len „poskytovateľ“) 

  

Objednávateľ:   

   

Názov:   Mesto Rajec 

Sídlo:    Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

Konajúci:  Ing. Milan Lipka, primátor  

IČO:    00321575 

DIČ:   2020637102 

IČ DPH:  -  

Bankové spojenie: VÚB, a.  s. 

IBAN:   SK46 0200 0000 0000 2362 1432 

Právna forma:  obec 

Tel. a e-mail:   041/5076519, anna.tordova@rajec.net    

(ďalej „objednávateľ“) 

 

Čl. II.  

Predmet rámcovej dohody 

 

1. Poskytovateľ  bol identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní podľa §117 

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

v znení neskorších predpisov,  s predmetom zákazky: „Tvorba a distribúcia mestských novín“. 

 

2. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok poskytovateľa zabezpečiť  grafické spracovanie, 

jazykové korektúry, tlač a distribúciu mestských novín,  ktorých špecifikácia je uvedená 

v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka a v Prílohe č. 2 – Opis predmetu zákazky, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody a služby s tým spojené (ďalej len „služba“), 

v kvalite a podľa podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode a v objednávkach.  

 

Článok III. 

Objednávka 

      

1. Každá objednávka musí obsahovať najmä: 

 číslo objednávky; 

 označenie poskytovateľa (obchodné meno, právna forma, údaj o zápise v obchodnom 

alebo inom registri, sídlo (miesto podnikania), IČO, DIČ, IČ DPH 

 označenie objednávateľa (obchodné meno, právna forma, sídlo, IČO, DIČ 
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 presné vymedzenie služby;  

 dohodnutú cenu služby celkom  v zmysle Prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody (Cenová 

ponuka); 

 spôsob a čas dodania;  

 dátum vystavenia objednávky; 

 meno, priezvisko, telefonický kontakt na oprávnenú osobu, ktorá vystavila objednávku, 

podpis oprávnenej osoby. 

 

2. Súčasťou (prílohou) každej objednávky bude pripravený písomný a grafický materiál 

(fotodokumentácia) - podklady potrebné na plnenie predmetu tejto rámcovej dohody.  

3. Údaje na objednávke musia byť čitateľné a nesmú byť prepisované. Objednávateľ je povinný 

zasielať objednávky poskytovateľovi najneskôr posledný pracovný deň  mesiaca, ktorý 

predchádza objednávanému plneniu,  a to do 16:00 hod. príslušného pracovného dňa. Potvrdená 

objednávka je považovaná za čiastkovú zmluvu uzatvorenú na základe tejto rámcovej dohody 

a všetky ďalšie náležitosti, ktoré nebudú obsiahnuté v objednávke, sa budú spravovať 

ustanoveniami obsiahnutými v tejto rámcovej dohode. Kontaktná e- mailová adresa 

poskytovateľa na zaslanie objednávky je : ......................... 

4. Po obdržaní objednávky sa oprávnená osoba poskytovateľa vyjadrí e-mailom k objednávke 

najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia objednávky, a to tak, že buď: 

a) objednávku potvrdí bez akýchkoľvek výhrad, o čom zašle objednávateľovi relevantný doklad 

e-mailom; v takomto prípade bude objednávka uzatvorená v deň, keď bude potvrdenie 

objednávky doručené objednávateľovi 

b) k objednávke zašle objednávateľovi  výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny; takýto prejav vôle 

poskytovateľa je novým návrhom na uzavretie zmluvy s pozmeneným obsahom; v takomto 

prípade bude objednávka uzatvorená v deň, keď objednávateľ prijme pozmenený návrh 

poskytovateľa a takéto prijatie bude doručené poskytovateľovi. 

5. Dodržanie termínu dodania a prevzatia je podmienené riadnym plnením záväzkov 

spolupôsobenia objednávateľa. Objednávateľ  sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi 

spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu  tejto rámcovej dohody. 

 

Článok IV. 

Spôsob, miesto a čas plnenia 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi plnenia, ktoré boli objednané jednotlivými 

písomnými objednávkami objednávateľa v lehote do 14 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ si 

zmluvné strany v jednotlivej objednávke nedohodnú kratšiu lehotu. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, v rámci lehoty dodania  predmetu objednávky, odsúhlasiť 

s objednávateľom obsah a návrh každého vydania predmetu plnenia  a to prostredníctvom 

zaslania elektronickej verzie predmetu plnenia na e-mail objednávateľa: 

mesacnikrajcan@rajec.net  Objednávateľ sa zaväzuje v lehote do 2 pracovných dní od doručenia 

elektronickej verzie predmetu plnenia odsúhlasiť alebo pripomienkovať  tento návrh a obsah 

predmetu plnenia a to zaslaním potvrdzujúceho e-mailu poskytovateľovi. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania poskytovateľa s  dodaním uvedeného 

predmetu zákazky v lehote určenej v bode 1. tohto článku, poskytovateľ dá objednávateľovi 

zľavu z objednaného nákladu v sadzbe 5% z ceny celkovej a to za každý aj začatý deň omeškania. 

4. Dokladom o odovzdaní  bude potvrdený dodací list. Objednávateľ je povinný potvrdiť prevzatie 

pri doručení. 

5. Poskytovateľ uskutoční plnenie predmetu objednávky v meste Rajec, a to neadresnou 

distribúciou do všetkých domových a bytových schránok v meste Rajec a do schránok 

podnikateľských subjektov v meste Rajec. Zostávajúci objem a predmet plnenia odovzdá 

Objednávateľovi Mesto Rajec, so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec spolu s dodacím 

listom. 

 

Článok V. 

Cena a platobné podmienky. 

 

1. Ceny za predmet zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody (cenová ponuka).  
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2. V cenách sú zahrnuté všetky náklady za dodanie predmetu zákazky, spĺňajúce požiadavky podľa 

tejto rámcovej dohody. 

3. Objednávateľ neposkytuje poskytovateľovi žiadne preddavky. 

4. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi cenu za skutočne dodaný predmet zákazky a to na základe 

fakturácie. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je 

objednávateľ oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením 

na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota 

splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

6. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká 

poskytovateľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať od 

objednávateľa z nezaplatenej sumy úroky z omeškania podľa § 369 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb 

Obchodného zákonníka, t .j. vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky 

platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem 

percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celej doby 

omeškania. 

 

Článok VI. 

Zánik rámcovej dohody 

 

1. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že záväzok založený touto rámcovou dohodou sa ruší: 

a) uplynutím času alebo naplnením finančného limitu podľa článku VII. bod 1 tejto 

rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr; 

b) dohodou zmluvných strán; 

c) výpoveďou objednávateľa v prípade, ak poskytovateľ nie je schopný dodať alebo nedodá 

objednávateľovi  plnenie za cenu určenú v článku V. tejto rámcovej dohody; pre prípad 

výpovede si zmluvné strany dohodli 1-mesačnú výpovednú lehotu, ktorá začne plynúť od 

prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede; 

d) odstúpením od tejto rámcovej dohody ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípade 

podstatného porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany. 

2. Odstúpenie od tejto rámcovej dohody je jednostranný právny úkon, ktorý je zmluvná  strana, ktorá 

odstupuje od tejto rámcovej dohody  povinná písomne doručiť druhej zmluvnej strane, a to na 

poslednú známu adresu; zmluvné strany sa dohodli, že marenie prevzatia zásielky alebo 

neprevzatie zásielky v poštových odberných lehotách, nemá vplyv na platnosť a účinnosť 

odstúpenia od tejto rámcovej dohody. 

3. V prípade zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto rámcovej dohody, sú zmluvné strany povinné 

bez zbytočného odkladu vysporiadať vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce im z tejto 

rámcovej dohody. 

 

Článok VII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 2 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody 

alebo do naplnenia limitu  .............................. EUR celkom podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 

skôr. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto rámcovej dohode sú platné výlučne v písomnej forme 

odsúhlasenej obidvomi stranami dohody, vo forme dodatku k rámcovej dohode.  

3. Na zmeny tejto rámcovej dohody sa primerane aplikujú ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto rámcovou dohodou výslovne upravené, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto rámcovou 

dohodou predovšetkým mimosúdnou dohodou. 

6. Ak by niektoré ustanovenie tejto rámcovej dohody bolo alebo sa po uzavretí tejto dohody stalo 

neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto rámcovej dohody. Zmluvné strany sú 



 
 

povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu 

účelu tejto rámcovej dohody, ktorý  zmluvné strany sledovali v čase jej uzatvorenia. 

7. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 211/2000 Z. z. o   

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (zákon o slobode informácií). 

8. Táto rámcová dohoda bola vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 

objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a poskytovateľ obdrží jedno vyhotovenie rámcovej dohody. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto rámcovú dohodu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, 

na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov. 

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je:  

- Príloha č. 1 – cenová ponuka - návrh na plnenie kritéria 

- Príloha č. 2 – opis predmetu zákazky 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:      Poskytovateľ: 

 

 

V Rajci  dňa               V ............. dňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Lipka , primátor mesta     , konateľ 

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

Objednávateľ      Poskytovateľ        

   

 

 

 

 

 

 

Táto rámcová dohoda nadobudla účinnosť dňa............................................. 


