
 

 

RÁMCOVÁ ZMLUVA  

o dodaní  tovarov a zabezpečení  s luž ieb 

uzatvorená podľa §  269 ods. 2  Obchodného zákonníka v platnom znení 
___________________________________________________________________  

Zmluvné strany: 

Objednávateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie  
Sídlo:  Obecný úrad smrdáky, 906 03 Smrdáky 181 
IČO: 422 92 174 
DIČ: 2023962688 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
IBAN: SK34 0900 0000 0050 7745 0520 
v zastúpení: PhDr. Zdenko Čambal 
zapísaná v registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR 

č. 26017/2012/3130 SCR, 11987/2017/SCR 

(ďalej len „objednávateľ“)  

a 

Poskytovateľ: ghstudio s .r.o .  
Sídlo: Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica 
IČO: 362 74 381 
DIČ: 2022041670 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s. 
IBAN: SK47 7500 0000 0040 0257 2668 
v zastúpení: Tibor Grohmann 
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:, vložka č. 17428/T 

( ďalej len „poskytovateľ“)  

Čl. I Predmet zmluvy  

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb a dodaní tovarov podľa § 269 ods. 

2 Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je tlač 



 

 

propagačných materiálov, výroba reklamných predmetov a reklamného a informačného 

vybavenia a grafické práce zabezpečené poskytovateľom pre potreby objednávateľa a ich dodanie 

na adresu objednávateľa v rozsahu určenom touto zmluvou. Rozsah služieb je špecifikovaný v 

Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1“).  

Čl. II  
Práva a povinnosti  zmluvných strán 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby a dodať tovary v rozsahu podľa Prílohy č. 1 v 

termínoch dohodnutých oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na základe písomnej 

objednávky, najneskôr však v lehote štrnástich pracovných dní od doručenia korektných 

tlačových podkladov poskytovateľovi vo formáte PDF, JPG a iné uložených na FTP server 

Poskytovateľa alebo prostredníctvom e-mailu zo strany Objednávateľa. Zároveň o zadaní dát 

objednávateľ upovedomí poskytovateľa  e-mailom.  

2. Objednávateľ a poskytovateľ sú povinní určiť kontaktné osoby oprávnené objednávať, resp. 

zabezpečovať vykonávanie služieb. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu kontaktných údajov 

písomne oznámia druhej zmluvnej strane najneskôr do 7 dní pred jej uskutočnením. Poskytovateľ 

aj Objednávateľ sú povinní poskytovať potrebnú súčinnosť na riadne a bezchybné plnenie 

predmetu zmluvy. Kontaktné osoby sú:  

za Objednávateľa:  

Ing. Dominika Ondrovičová 

e-mail: director@regionzahorie.sk 
 tel: +421 905 421 859  

za Poskytovateľa:  

Tibor Grohmann 

e-mail: grohmann@ghstudio.sk 
 tel.: +421 905 850 273  

Ak poskytovateľ nevykoná služby riadne a včas alebo vo vyhovujúcej kvalite, môže objednávateľ 

žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.  

Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo poskytovateľa a dodania predmetu zmluvy je 

Námestie oslobodenia 11, 905 01 Senica a Mestský úrad Senica.  



 

 

Čl. III Odplata 

Objednávateľ sa zaväzuje vykonať odplatu bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa za 

poskytnuté služby a dodané tovary podľa tejto zmluvy vo výške podľa cenníka, ktorý tvorí 

Prílohu č. 2 ako neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „Príloha č. 2“) a to na základe 

faktúry vystavenej poskytovateľom a doručenej objednávateľovi vždy do 7 dní po dodaní služieb 

a tovarov. Poskytovateľ sa zaväzuje spolu s faktúrou vyhotoviť súpis poskytnutých služieb, v 

ktorom uvedie druh, množstvo a cenu služieb. Faktúra je splatná do 30 dní od doručenia faktúry 

objednávateľovi.  

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, 

nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky alebo nebude vystavená v súlade so 

zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju v termíne splatnosti poskytovateľovi na prepracovanie. 

Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry.  

Čl. IV Trvanie  zmluvy  

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 6 mesiacov od nadobudnutia jej 

účinnosti, resp. do vyčerpania finančného limitu 12 415,16 EUR vrátane DPH (slovom: 

dvanásťtisíc štyristopätnásť eur a šestnásť centov), z toho cena bez DPH vo výške 10 345,93- 

EUR (slovom: desaťtisíc tristoštyridsaťpäť eur a deväťdesiattri centov) a DPH vo výške 2 069,23 

EUR (slovom: dvetisícšesťdesiatdeväť eur a dvadsaťtri centov) určených na celý rozsah predmetu 

zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:  

a. dohodou zmluvných strán; 

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

zmluvy, za ktoré sa považuje, ak:  

·  poskytovateľ nevykoná službu pre objednávateľa riadne, včas, alebo vo vyhovujúcej kvalite;  

· objednávateľ nezaplatí odplatu podľa článku III tejto zmluvy v lehote 30 dní po splatnosti 

faktúry napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu poskytovateľa, že sa dostal do 

omeškania so zaplatením.  



 

 

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

jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

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

Čl. V Ostatné  ustanovenia 

1. Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania na „tlač propagačných materiálov, 

výroba reklamných predmetov a reklamného a informačného vybavenia a grafické práce pre 

potreby Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie (OOCR Záhorie)“, ktorý realizoval 

objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

2. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vypracované v písomnej forme a podpísané 

zmluvnými stranami, inak sú neplatné.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisujú.  

4. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ 

a jeden poskytovateľ.  

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.  

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – rozsah poskytovaných služieb a Príloha 

č. 2 - Cenník služieb a tovarov.  

V Holíči, dňa 26.7.2019     V Senici, dňa 26.7.2019  

 

______________________    ________________________ 

PhDr. Zdenko Čambal     Tibor Grohmann 
OOCR Záhorie      ghstudio s.r.o. 

 



 

 

Príloha 1 

 

PRÍLOHA 1: OPIS PREDMETU SÚŤAŽE 
 
 
Všetky publikácie a materiály musia byť vytlačené v súlade s podkladmi, ktorými sú zalomené 
PDF na tlač (s orezovými značkami a spadávkou). Tlačiť sa budú informačno-propagačné 
tlačoviny o regióne Záhorie, brožúry, mapy, plagáty, letáky, a iné tlačené informačné materiály 
o produktoch a službách cestovného ruchu v regióne Záhorie a aktivitách OOCR Záhorie 
v súlade s jednotným vizuálnym štýlom OOCR Záhorie. Podklady budú dodané verejným 
obstarávateľom.  
Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava tlačovín na sídlo verejného obstarávateľa.  
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie tlače max. do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
objednávky.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať ľubovoľné množstvo propagačného materiálu. 
 
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nasledovných propagačných materiálov. 
 
1. DL brožúra Sprievodca záhoráckymi zážitkami 
Formát: 100x210mm Papier: 90g ONM Farebnosť: 4+4 Väzba: V1 Počet strán: 72-76 
 
2. Cyklomapa Región Záhorie 
Formát: 420x700mm Papier: 100g ONM Farebnosť: 4+4 Sklad: 6+2  
 
3. Leták Sprevádzanie Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie 
Formát: 210x200mm Papier: 115g ONM Sklad: 1x na DL Farebnosť: 4+4 
 
4. A5 nová bružúra 
Formát: 210x148mm Papier: 150g OLIN regular Farebnosť: 4+4 Väzba: V1 Počet strán: 20-28 
 
5. kalendár nástenný A3 
Formát: A3 420x297mm Papier: 200g ONM Farebnosť: 4+0 Väzba:špirála + háčik Počet strán: 
13 
 
6. Kalendárik vreckový 
Formát: 58x90mm Papier: 300g ONM Farebnosť: 4+4 
 
7. plagát veľký do CLV tlač + grafika 
Formát: 1185x1750mm Papier: 130g Farebnosť: 4+0 
 
8. plagát malý do CLV 
Formát: 800x1200mm Papier: 130g Farebnosť: 4+0 
 
9. rollup štandard 
Formát: 850x2000mm Papier: PP Rollup Farebnosť: 4+0 
 
10. rollup tabletop 
Formát: A3 297x420mm Papier: PP Rollup Farebnosť: 4+0 
 
11. beachflag 



 

 

+ kotvenie do zeme + grafický návrh  
 
12. stojany na letáky 
DL akryl 2 kapsy + samolepka  
 
13. tabuľa 
Materiál: alubond + samolepka + tlač + lamino  
 
14.  tlač fotografii 
Papier canon premium photo satin 240g tlač na 12 farebnej pigmentovej tlačiarni  A3 
 
15.  tlač fotografii 
Papier canon premium photo satin 240g tlač na 12 farebnej pigmentovej tlačiarni A2  
 
16. cukríky jednotlivo balené 
cukríky jednotlivo balené s logom Záhorie 



 

 

Príloha	2	

PRÍLOHA 2: CENOVÁ PONUKA 
	

P.Č. artikel	 Počet 
kusov	

Cena za ks 
bez DPH	

Cena spolu 
bez DPH	

DPH	 Cena spolu s 
DPH	

1.	

DL brožúra Formát: 
100x210mm Papier: 90g 
ONM Farebnosť: 4+4 
Väzba: V1 Počet strán: 
72-76 

3000 	  0,65  1950  390  2340

2.	

Cyklomapa Formát: 
420x700mm Papier: 
100g ONM Farebnosť: 
4+4 Sklad: 6+2 	

7000	  0,275  1925  385  2310

3.	

Leták Formát: 
210x200mm Papier: 
115g ONM Sklad: 1x na 
DL Farebnosť: 4+4	

5000	  0,0917  458,5  91,7  550,20

4.	

A5 brožúra Formát: 
210x148mm Papier: 
150g OLIN regular 
Farebnosť: 4+4 Väzba: 
V1 Počet strán: 20-28	

7000	  0,5733  4013,1  802,62  4815,72

5.	

Kalendár nástenný A3 
Formát: A3 420x297mm 
Papier: 200g ONM 
Farebnosť: 4+0 
Väzba:špirála + háčik 
Počet strán: 13	

90	  5  450  90  540

6.	

Kalendárik vreckový 
Formát: 58x90mm 
Papier: 300g ONM 
Farebnosť: 4+4	

3000	  0,0639  191,7  38,34  230,04

7.	

plagát veľký do CLV 
tlač + grafika 
Formát: 1185x1750mm 
Papier: 130g Farebnosť: 
4+0	

3	  58,33  175  35  210



 

 

8.	

plagát malý do CLV 
Formát: 800x1200mm 
Papier: 130g Farebnosť: 
4+0 

2	  37,50  75  15  90

9.	

rollup štandard 
Formát: 850x2000mm 
Papier: PP Rollup 
Farebnosť: 4+0	

1	  83,33  83,33  16,67  100

10.	

rollup tabletop 
Formát: A3 297x420mm 
Papier: PP Rollup 
Farebnosť: 4+0	

1	  38  38  7,60  45,6

11.	
beachflag 
+ kotvenie do zeme + 
grafický návrh 

1	  125  125  25  150

12.	
stojany na letáky 
DL akryl 2 kapsy + 
samolepka 	

10	  8,33  83,3  16,7  100

13.	
tabuľa 
Materiál: alubond + 
samolepka + tlač + 
lamino	

1	  40  40  8  48

14.	

tlač fotografii 
Papier canon premium 
photo satin 240g tlač na 
12 farebnej pigmentovej 
tlačiarni 
A3 	

24	  3,75  90  18  108

15.	

tlač fotografii 
Papier canon premium 
photo satin 240g tlač na 
12 farebnej pigmentovej 
tlačiarni 
A2  

24	  7,50  180  36  216

16.	
Cukríky jednotlivo 
balené s logom 
organizácie na obale	

25 kg	  468  468  93,6  561,60

	


