RÁMCOVÁ DOHODA č. MAGTS2200219
o poskytovaní neadresných distribučných služieb pre informačné tlačoviny ku kampaniam mesta
uzavretá podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Dohoda“)
medzi zmluvnými stranami
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
zastúpené:
Mgr. Jakub Kmeť, na základe Podpisového poriadku účinného
ku dňu podpisu tejto dohody
číslo účtu (IBAN):
SK72 7500 0000 0000 2582 9413
bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a. s.
(ďalej len ako „Objednávateľ“)
a
SUREMA spol. s r.o.
sídlo:
zápis v registri:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zastúpená:
číslo účtu (IBAN):
bankové spojenie:

Smrečianska 16, 831 01 Bratislava
Okresného súdu Bratislava 1, vložka číslo 5735/B, Oddiel: Sro
31358098
2020296454
SK2020296454
Jozef Šmotlák, konateľ
SK71 3100 0000 0040 0042 4207
Prima banka Slovensko, a.s.

(ďalej len ako „Poskytovateľ“)
(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu aj ako „Strany Dohody“)
Preambula
Táto Dohoda sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
ktorej predmetom je „Poskytovanie neadresných distribučných služieb pre informačné tlačoviny ku kampaniam mesta“.
Strany Dohody uzavretím tejto Dohody prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie Dohody v zmysle
vyhláseného verejného obstarávania.
Článok I
Účel a predmet Dohody
1.

Účelom tejto Dohody je úprava vzájomných práv a povinností Strán Dohody, ktoré sa budú aplikovať pri zadávaní
čiastkových objednávok na poskytovanie služieb pre neadresnú distribúciu tlačovín v rozsahu, a za podmienok
dohodnutých v tejto Dohode a v Prílohe č. 1.

2.

Na základe tejto Dohody a za podmienok v nej uvedených sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Objednávateľovi
služby distribúcie tlačovín, za čo sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi cenu za služby vo výške
a spôsobom dohodnutým v tejto Dohode.
Článok II
Cena za služby

1.

Cena za predmet Dohody je stanovená na základe cenovej ponuky Poskytovateľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
tejto Dohody ako Príloha č. 2 – „Cenová ponuka služieb“ a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších
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predpisov. Cena za predmet Dohody je konečná a jednostranne nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady
a výdavky Poskytovateľa, ktoré mu vzniknú pri plnení predmetu tejto Dohody.
2.

Finančný limit tejto Dohody predstavuje hodnotu vo výške 12 500 EUR (slovom: dvanásťtisíc päťsto eur) bez
DPH, resp. 15 000 EUR (slovom pätnásťtisíc eur) s DPH, pričom plnenie predmetu Dohody počas jej platnosti
v zmysle cenovej ponuky služieb (príloha č. 2 tejto dohody) bude závislé výlučne od reálnej potreby Objednávateľa.
Poskytovateľ si je vedomý, že mu nevznikajú žiadne finančné nároky, vrátane náhrady škody, z dôvodu, ak celkový
finančný limit uvedený v prvej vete nebude vyčerpaný v plnom rozsahu.

3.

Ak Objednávateľovi nastane odôvodnená potreba požiada Poskytovateľa o doplnenie ponuky v súlade s § 83 ods.
4 zákona o verejnom obstarávaní, pričom uskutočneným doplnením nemôže dôjsť k podstatnej zmene Dohody.
Za podstatnú zmenu Dohody sa považuje akákoľvek zmena uvedená v § 18 ods. 2 písm. a) až d) zákona
o verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe pri doplnení ponuky podľa § 83 ods.
4 zákona o verejnom obstarávaní za služby:
a)

ak vznikne v priebehu trvania Dohody Objednávateľovi potreba vykonať služby, ktoré nie sú uvedené
v Článku I, Objednávateľ písomne požiada Poskytovateľa o doplnenie cenovej ponuky za tieto služby;
požiadavka bude obsahovať najmä súpis a špecifikáciu služieb, termín (určený formou dátumu) predloženia
návrhu jednotkových cien za tieto služby,

b)

Poskytovateľ predloží v termíne určenom Objednávateľom návrh jednotkových cien za služby určené v
požiadavke,

c)

doplnený cenník služieb bude po podpise oboch Strán Dohody tvoriť neoddeliteľnú prílohu tejto Dohody.
Článok III
Platobné podmienky

1.

Objednávateľ bude cenu za konkrétne plnenia predmetu Dohody poskytnuté Poskytovateľom podľa objednávky
uhrádzať bezhotovostnou platbou na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom. Faktúra bude vystavená
najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa dodania služieb v súlade s vystavenou objednávkou. Splatnosť faktúry
je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

2.

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry bude obligatórne:
a)
b)
c)

písomná objednávka Objednávateľa podpísaná zodpovednými zástupcami oboch Strán Dohody,
súpis objednávaných služieb potvrdený zodpovednými zástupcami oboch Strán Dohody,
súpis skutočne poskytnutých služieb s termínom ich splnenia podpísaný zodpovednými zástupcami oboch
Strán Dohody.

3.

Poskytovateľ môže fakturovať výlučne služby objednané a odsúhlasené v súpise objednaných služieb podľa
odseku 2 písm. b) tohto článku a ktoré Poskytovateľ skutočne poskytol, a ktorých včasné a riadne poskytnutie bolo
zodpovedným zástupcom Objednávateľa písomne potvrdené na súpise skutočne poskytnutých služieb a zaslanom
Poskytovateľovi v súlade s čl. V ods. 6 tejto Dohody.

4.

Poskytovateľ berie podpisom Dohody na vedomie, že zálohové platby a preddavky Objednávateľ neposkytuje.

5.

V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje a/alebo nebude obsahovať všetky prílohy
uvedené v odseku 2 tohto článku, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Poskytovateľovi v lehote splatnosti s
písomným odôvodnením, na doplnenie a odstránenie zistených nedostatkov. Poskytovateľ je povinný faktúru podľa
charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú faktúru. V takomto prípade sa pôvodná lehota splatnosti
zruší a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej, resp. novej faktúry Objednávateľovi.

6.

Za deň zaplatenia fakturovanej sumy sa pre účely tejto Dohody považuje deň odpísania peňažnej sumy z účtu
Objednávateľa na účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Dohody. V prípade, ak Poskytovateľ zmení počas
účinnosti tejto Dohody číslo bankového účtu a o tomto riadne neinformuje Objednávateľa, záväzok Objednávateľa
sa považuje za splnený bez ohľadu na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet Poskytovateľa.

7.

Strany Dohody sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči Poskytovateľovi po
lehote splatnosti aj bez súhlasu Poskytovateľa oproti akejkoľvek splatnej pohľadávke Poskytovateľa voči
Objednávateľovi. O započítaní pohľadávky je Objednávateľ povinný písomne informovať Poskytovateľa. Na
započítanie vzájomných nárokov sa použije ustanovenie § 358 a nasl. Obchodného zákonníka primerane.
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Článok IV
Objednávka
1.

Táto Dohoda je zmluvným záväzkom Strán Dohody uzatvárať v súlade s predmetom Dohody a za podmienok
stanovených touto Dohodou čiastkové zmluvy formou objednávok, na základe ktorých dôjde k plneniu predmetu
Dohody, ak v tejto Dohode nie je uvedené inak. Keďže táto Dohoda je výsledkom verejného obstarávania, je
Objednávateľ oprávnený objednávať a Poskytovateľ povinný poskytovať po dobu jej platnosti požadované služby
podľa podmienok tejto Dohody.

2.

Služby si Objednávateľ objedná u Poskytovateľa čiastkovou písomnou objednávkou za podmienok dohodnutých
v tejto Dohode. V objednávke určí druh a rozsah služieb, miesto a termín poskytnutia služieb. Objednávka bude
potvrdená podpismi zodpovedných zástupcov zo strany Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný potvrdiť
objednávku písomným podpisom do 24 hodín od doručenia a zaslať scan podpísanej objednávky na emailovú
adresu: simona.sarkoziova@bratislava.sk.

3.

Objednávka bude obsahovať najmä: a) identifikačné údaje Objednávateľa, b) identifikačné údaje Poskytovateľa,
c) číslo objednávky, d) odkaz na Dohodu, e) rozsah požadovaných služieb (množstvo a druh), f) miesto poskytnutia
služieb (lokalita), g) odberné miesto tlačovín, h) termín poskytnutia služieb, i) dátum vyhotovenia a schválenia
objednávky, j) podpisy zodpovedných zástupcov oboch Strán Dohody.

4.

Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť a zmeniť rozsah objednaných služieb podľa jeho potrieb, a
to najmä v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.

5.

Objednávku bude Objednávateľ doručovať elektronickou formou na adresu: surema@surema.sk.

6.

Termín určený v objednávke je pre Poskytovateľa záväzný a jeho nedodržaním sa dostáva do omeškania. Žiadosť
o zmenu termínu poskytnutia služieb je Poskytovateľ povinný bezodkladne oznámiť elektronickou formou
Objednávateľovi, najneskôr však do 2 dní od momentu zistenia potreby zmeny termínu. K zmenu termínu
poskytnutia služby môže dôjsť len vtedy, ak Objednávateľ takúto zmenu potvrdí a odsúhlasí elektronickou formou
Poskytovateľovi.
Článok V
Povinnosti Poskytovateľa

1.

Poskytovateľ je povinný pri plnení tejto Dohody postupovať s odbornou starostlivosťou a zaväzuje sa poskytnúť
Objednávateľovi jednotlivé plnenia predmetu Dohody riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto
Dohode, a v súlade s pokynmi Objednávateľa, pokiaľ budú vydané.

2.

Poskytovateľ je povinný vykonať služby tak, aby nedošlo k poškodeniu tlačovín počas distribúcie.

3.

Poskytovateľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín od zistenia, na
zjavnú nesprávnosť a nevhodnosť pokynov Objednávateľa, ak Poskytovateľ môže túto nevhodnosť zistiť pri
vynaložení odbornej starostlivosti.

4.

Ak Poskytovateľ splní povinnosť podľa odseku 3 tohto článku, a Objednávateľ napriek upozorneniu na splnení
pokynov písomne trval, Poskytovateľ nezodpovedá za nesplnenie predmetu Dohody alebo vadné plnenie
spôsobené nesprávnymi a nevhodnými pokynmi podľa článku VII tejto Dohody. Objednávateľ je povinný písomne
potvrdiť, že na týchto pokynoch trvá.

5.

Ak Poskytovateľ nesplnil povinnosť uvedenú odseku 3 tohto článku Dohody, zodpovedá za vady spôsobené
plnením nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom podľa článku VII tejto Dohody.

6.

Poskytovateľ sa zaväzuje ihneď, najneskôr do 24 hodín po uskutočnení služieb na základe objednávky, doručiť na
e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v čl. X odseku 3 písm. a) Dohody súpis skutočne poskytnutých služieb
s termínom ich splnenia. V prípade, ak Objednávateľ nemá k súpisu skutočne poskytnutých služieb žiadne výhrady,
tento súpis skutočne poskytnutých služieb podpíše a scan podpísaného súpisu skutočne poskytnutých služieb
najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní odošle na e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v čl. X odseku 3 písm.
b) Dohody.

7.

Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Dohody dodržiavať v plnom rozsahu všetky platné právne predpisy.

8.

Poskytovateľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom činností, ktoré ma
zabezpečovať na základe tejto Dohody, že disponuje všetkými oprávneniami a/alebo povoleniami a/alebo
certifikátmi a takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k plneniu predmetu Dohody potrebné, že bude
pri plnení predmetu Dohody poskytovať svoje služby s odbornou starostlivosťou, riadne a včas v súlade so
všeobecnými záväznými právnymi predpismi.
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Článok VI
Práva a povinnosti Objednávateľa
1.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť pri plnení tejto Dohody objektívne nevyhnutnú súčinnosť Poskytovateľovi.

2.

Každú zmenu zodpovedných osôb sa Strany Dohody zaväzujú oznámiť druhej Strane Dohody bez zbytočného
odkladu, najneskôr však do 2 (dvoch) pracovných dní od takejto zmeny.

3.

Za Objednávateľa sú oprávnení dávať pokyny Poskytovateľovi poverení zodpovední zamestnanci Objednávateľa.
Pokyny Objednávateľa prostredníctvom ním poverených zamestnancov sú pre Poskytovateľa záväzné.

4.

Objednávateľ zabezpečí tlačoviny, a na základe tejto Dohody v súlade s objednávkou si určia s Poskytovateľom
odberné miesto tlačovín.
Článok VII
Overovanie poskytovaných služieb, zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škody

1.

Poskytovateľ zodpovedá za to, že služby budú poskytnuté v súlade a za podmienok podľa tejto Dohody.

2.

Poskytovateľ je zodpovedný za vady a nedostatky poskytnutých služieb. V prípade zistenia vád a nedostatkov
služieb poskytnutých Poskytovateľom, Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po ich zistení tieto vady
a nedostatky oznámiť Poskytovateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v čl. X odsek 3 písm. b) Dohody (ďalej len
„reklamácia“).

3.

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať realizáciu objednávky aj v priebehu jej plnenia.

4.

Poskytovateľ je povinný odstrániť reklamované vady do 48 hodín odo dňa doručenia reklamácie Poskytovateľovi,
pričom všetky náklady, ktoré Poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s odstránením vád znáša Poskytovateľ.

5.

Poskytovateľ je povinný odstrániť aj vady, u ktorých popiera zodpovednosť a ich odstránenie neznesie odklad. Ak
Poskytovateľ riadne preukáže, že Poskytovateľ za takúto vadu nezodpovedá, oprávnené náklady za odstránenie
vád uhradí Objednávateľ. Výška nákladov sa bude posudzovať podľa jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 2
tejto Dohody.

6.

Ak Poskytovateľ neodstráni vady v lehote určenej Objednávateľom alebo ak Objednávateľ bude mať dôvodné
pochybnosti o schopnosti Poskytovateľa odstrániť tieto vady včas, Objednávateľ je oprávnený vady odstrániť treťou
osobou na náklady Poskytovateľa.

7.

Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku jeho konania, príp. nekonania a/alebo
porušenia, príp. zanedbania niektorej z povinností vyplývajúcej z tejto Dohody. Poskytovateľ je povinný začať s
nápravou škody v termíne určenom v písomnom pokyne Objednávateľa.

8.

Ak Poskytovateľ nezačne vykonávať nápravu vzniknutej škody v termíne určenom v písomnom pokyne podľa
predchádzajúceho odseku alebo Objednávateľ bude mať dôvodné pochybnosti o schopnosti Poskytovateľa
vykonať nápravu vzniknutej škody, je oprávnený vykonať nápravu treťou osobou na náklady Poskytovateľa.
Článok VIII
Sankcie

1.

Strany Dohody sa dohodli na týchto sankciách:
a) pri nedodržaní záväzku odstrániť vadu a/alebo napraviť škodu v lehote podľa Článku VII ods. 4 Dohody
(odstránenie vád) alebo v lehote určenej Objednávateľom podľa Článku VII ods. 7 Dohody (náprava škody), je
Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 EUR (slovom:
päťdesiat euro) za každý, aj začatý deň omeškania; predmetné ustanovenie neplatí, ak k posunutiu termínu
dôjde z dôvodov na strane Objednávateľa,
b) pri nedodržaní záväzku Poskytovateľa poskytnúť služby v zmysle objednávky v termíne určenom v objednávke
podľa Článku IV Dohody, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 10% z celkovej ceny objednávky za každý, aj začatý deň omeškania; predmetné ustanovenie neplatí,
ak k posunutiu termínu dôjde z dôvodov na strane Objednávateľa,
c) pri nedodržaní záväzku Poskytovateľa doručiť Objednávateľovi súpis skutočne poskytnutých služieb v súlade
s čl. V ods. 6 Dohody, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 50 EUR (slovom: päťdesiat euro) za každý, aj začatý deň omeškania;
d) pri omeškaní Objednávateľa so zaplatením faktúry za riadne plnenie Poskytovateľa, je Poskytovateľ je
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oprávnený voči Objednávateľovi uplatniť úroky z omeškania za každý, aj začatý deň omeškania vo výške 0,03%
z fakturovanej ceny; predmetné ustanovenie neplatí, ak k posunutiu termínu dôjde z dôvodov na strane
Poskytovateľa;
e) v prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Poskytovateľa podľa Článku XI Dohody ukáže ako nepravdivé
a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom Poskytovateľom nelegálne zamestnávaných osôb,
(i) je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % sankcie uloženej
kontrolným orgánom Objednávateľovi a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto
Dohody;
f) v prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Objednávateľ oprávnený účtovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla;
g) v prípade, ak Poskytovateľ poruší akékoľvek ustanovenie článku XIII tejto Dohody (ustanovenia týkajúce sa
registra partnerov verejného sektora), je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 1.000 € (slovom: jedentisíc euro) za každé jednotlivé porušenie jeho povinností podľa
v tomto bode uvedeného článku Dohody. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Poskytovateľa zaplatenie
zmluvnej pokuty podľa tohto bodu aj v prípade, ak Poskytovateľ nezabezpečí plnenie podľa článku XIII tejto
Dohody svojim subdodávateľom.
2.

Akákoľvek zmluvná pokuta podľa tejto Dohody je splatná do 15 dní odo dňa jej uplatnenia u Poskytovateľa.
Akúkoľvek zmluvnú pokutu podľa tohto článku Dohody je Poskytovateľ oprávnený započítať s existujúcim alebo
budúcim záväzkom voči Poskytovateľovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu.

3.

Uplatnením zmluvnej pokuty u Poskytovateľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty Poskytovateľom nie je dotknuté
právo Objednávateľa uplatňovať u Poskytovateľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením
povinností zo strany Poskytovateľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.

4.

Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody
nezbavuje Poskytovateľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.
Článok IX
Trvanie Dohody a jej ukončenie

1.

Dohoda sa uzatvára na dobú určitú, a to na dvanásť (12) mesiacov odo dňa jej účinnosti, alebo do vyčerpania
finančného limitu uvedeného v Článku II odsek 2. tejto Dohody podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

2.

Túto Dohodu je možné predčasne ukončiť aj niektorým z nasledovných spôsobov:
a) písomnou dohodou Strán Dohody,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Strán Dohody aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota je (3) tri
mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej Strane Dohody
alebo
c) písomným odstúpením od tejto Dohody niektorou zo Strán Dohody.

3.

Každá zo Strán Dohody je oprávnená odstúpiť od tejto Dohody v prípade podstatného porušenia povinností alebo
neodstránenia zistených nedostatkov podľa odseku 5 tohto článku; odstúpenie od Dohody je účinné dňom
doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Strane Dohody oprávnenou Stranou Dohody.

4.

Podstatným porušením povinností Poskytovateľa sa rozumie:
a) opakované nedodržanie povinnosti Poskytovateľa odstrániť vadu a/alebo napraviť škodu v lehote určenej
Objednávateľom podľa Článku VII dohody; pod opakovaným nedodržaním povinnosti sa rozumie, ak
Poskytovateľ v období posledných troch mesiacov minimálne dvakrát neodstránil vadu/nenapravil škody
v lehote určenej Objednávateľom a Objednávateľ uplatnil postup podľa Článku VII ods. 6 alebo podľa Článku
VII ods. 8 tejto Dohody,
b) porušenie povinnosti registrácie Poskytovateľa v zmysle zákona o RPVS, ak mu táto povinnosť vznikla,
c) porušenie ktorejkoľvek povinnosti Poskytovateľa týkajúcej sa nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
podľa tejto Dohody.
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5.

V prípade porušenia iných povinností dohodnutých v tejto Dohode zo strany Poskytovateľa je Objednávateľ
oprávnený dožadovať sa odstránenia nedostatkov v dodatočnej primeranej lehote. Objednávateľ určí lehotu na
odstránenie nedostatkov podľa charakteru porušenej povinnosti. Výzvu na odstránenie nedostatkov Objednávateľ
môže urobiť elektronickou formou na e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v Článku X ods. 3 tejto Dohody
a zároveň ju odošle aj prostredníctvom pošty. Neodstránenie zistených nedostatkov ani v dodatočnej primeranej
lehote poskytnutej Objednávateľom zakladá dôvod na odstúpenie od Dohody podľa bodu 2 písm. c) tohto článku.

6.

Objednávateľ je rovnako oprávnený od tejto Dohody odstúpiť keď dôjde:
a)
b)
c)
d)

k nadobudnutiu rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok Poskytovateľa,
k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie
konkurz na majetok Poskytovateľa pre nedostatok majetku,
k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu
Poskytovateľa,
k zániku Poskytovateľa bez právneho nástupcu.

7.

Podstatným porušením povinností Objednávateľa je neuhradenie viac ako 2 faktúr vystavených následne za sebou.

8.

Odstúpenie od Dohody sa netýka nároku na náhradu škody, nároku na úroky z omeškania a ani nároku na
zaplatenie zmluvnej pokuty a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Strán Dohody alebo vzhľadom na svoju
povahu majú trvať aj po ukončení tejto Dohody.
Článok X
Doručovanie písomnosti

1.

Pokiaľ nie je v tejto Dohode uvedené inak, komunikácia medzi Stranami Dohody prebieha všetkými dostupnými
komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky
a osobne.

2.

Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu Strany Dohody
uvedenú v záhlaví tejto Dohody. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka, ktorá:

3.

a)

bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,

b)

prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,

c)

bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej
obsahom neoboznámil.

Za prvé kontaktné osoby na účely komunikácie podľa tejto Dohody boli určené:
a)

za Objednávateľa – Simona Šarköziová, simona.sarkoziova@bratislava.sk, +421 901 779 047

b)

za Poskytovateľa – Jozef Šmotlák, surema@surema.sk, +421 911 668 866

4.

Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta podľa
tejto Dohody a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená
automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.

5.

V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu,
výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné doručovať
tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností Strán Dohody vyplývajúcich
z tejto Dohody aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
(ďalej len ako „zákon o e-Governmente“). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej
schránky v zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.

6.

Strany Dohody sú povinné minimálne raz denne (platí len pre pracovné dni) kontrolovať kontaktné emailové
schránky.

7.

Strany Dohody sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 kalendárnych dní od zmeny, oznámiť si
navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.
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Článok XI
Nelegálne zamestnávanie
1.

Poskytovateľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie
všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako
„Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých
povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby
platnosti tejto dohody. Poskytovateľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak
zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.
Článok XII
Využitie subdodávateľov

1.

Poskytovateľ je povinný plniť predmet Dohody vlastnými kapacitami. Poskytovateľ však môže poveriť vykonaním
časti plnenia predmetu Dohody aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Subdodávateľ musí spĺňať všetky
zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní.

2.

Poskytovateľ zodpovedá za riadne plnenie predmetu Dohody počas celého trvania tejto Dohody, a to bez ohľadu
na to, či Poskytovateľ sám vykonal plnenie, alebo využil na vykonanie plnenia subdodávateľov. Objednávateľ
nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom Poskytovateľa.

3.

Poskytovateľ garantuje podpisom tejto Dohody spôsobilosť subdodávateľov na plnenie predmetu Dohody. Počas
trvania Dohody je Poskytovateľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 výlučne na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného Objednávateľom a následne uzavretého dodatku k tejto
Dohode. Zoznam subdodávateľov bude tvoriť Prílohu č. 3 tejto Dohody len v prípade, ak uchádzač uvedie, že na
realizácii predmetu Dohody sa budú podieľať subdodávatelia. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v
registri partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení tejto Dohody a podľa zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“),
v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva.

4.

Objednávateľ má právo odmietnuť uzavrieť dodatok a požiadať Poskytovateľa o určenie iného subdodávateľa, ak
má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa
zákona o RPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva, nekvalitné plnenie realizované
konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách, nesplnenie podmienok pre zmenu subdodávateľa
atď.).

5.

Poskytovateľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6
zákona o verejnom obstarávaní účinného v čase uzavretia Dohody. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto
podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len ako „údaje“).

6.

Zmenu údajov akéhokoľvek subdodávateľa je Poskytovateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť
Objednávateľovi, pričom Strany Dohody sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok
k tejto Dohode.

7.

Porušenie povinností Poskytovateľa uvedených v tomto článku Dohody sa považuje za podstatné porušenie tejto
Dohody.
Článok XIII
Register partnerov verejného sektora

1.

V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) Poskytovateľ a/alebo
akýkoľvek z jeho subdodávateľov podľa tejto Dohody partnerom verejného sektora, Poskytovateľ sa zaväzuje a
zodpovedá za to, že bude on sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto
Dohody zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu Dohody subdodávateľmi
zodpovedá v plnom rozsahu Poskytovateľ. Porušenie povinnosti Poskytovateľa podľa tohto bodu sa považuje za
podstatné porušenie tejto Dohody. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu zo strany Poskytovateľa
a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má Objednávateľ právo od tejto Dohody odstúpiť.

2.

Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Dohody uzatvorenej s Poskytovateľom, ak tento je partnerom
7

verejného sektora, a ak počas trvania Dohody nastanú nasledovné skutočnosti:
a)

nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze Poskytovateľa ako partnera verejného sektora z registra
podľa § 12 zákona o RPVS,

b)

nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o RPVS,

c)

dôjde k výmazu Poskytovateľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby,

d)

je Poskytovateľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa
§ 10 ods. 2 tretej vety zákona o RPVS.

3.

Poskytovateľ je kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa povinný do 3 pracovných dní predložiť všetky zmluvy so
subdodávateľmi Poskytovateľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu plnenia tejto Dohody.

4.

Objednávateľ má právo prestať plniť svoje zmluvné povinnosti podľa tejto Dohody bez toho, aby sa dostal do
omeškania, ak počas trvania Dohody nastanú nasledovné skutočnosti:
a)

nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zákona o RPVS,

b)

Poskytovateľ ako partner verejného sektora je v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej
vety zákona o RPVS,

c)

v iných v zákone o RPVS stanovených prípadoch.
Článok XIV
Záverečné ustanovenia

1.

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Stranami Dohody a účinnosť deň nasledujúci po dni
jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade § 5a 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
v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.

2.

Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Dohody je možné len písomnými číslovanými dodatkami so súhlasom oboch
Strán Dohody a v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

3.

Právne vzťahy medzi Stranami Dohody sa riadia podmienkami a dojednaniami upravenými v tejto Dohode
a v podmienkach vyhláseného verejného obstarávania, ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

4.

Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa započítať akékoľvek
svoje pohľadávky a nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom Objednávateľa, ani bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Dohody na
tretiu osobu.

5.

Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Dohody nespôsobuje neplatnosť,
neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Dohody ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo
neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto Dohody sú Strany Dohody povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú
od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto Dohody
nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Dohody. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto
Dohode zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto Dohody na pôvodný právny predpis sa budú
považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

6.

Strany Dohody sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto Dohody,
ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia
vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto Dohody majú príslušné súdy
Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.

7.

Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z toho dve (2) obdrží Objednávateľa a dve (2)
obdrží Poskytovateľa.

8.

Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sú prílohy :
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Cenová ponuka služieb (z návrhu na plnenie kritérií úspešného uchádzača)
8

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
9.

Strany Dohody vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne a vážne,
nie v tiesni ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa 17.06.2022

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

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

objednávateľ

dodávateľ

Mgr. Jakub Kmeť

Jozef Šmotlák

riaditeľ kancelárie primátora

konateľ SUREMA spol. s r.o.
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Príloha č. 1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je zabezpečenie neadresnej distribúcie tlačovín do mestských častí Bratislavy podľa konkrétneho
zadania verejného obstarávateľa. Neadresnú distribúciu požadujeme distribuovať do individuálnych poštových schránok
(nie do spoločnej schránky/miesta určenej na reklamné materiály), čo môže zahŕňať aj potrebu získať prístup do
vnútorných priestorov bytových domov, ak nie sú schránky dostupné zvonka.
Špecifikácia zákazky
Balenie – tlačoviny budú balené po 50ks.
Formát tlačovín:
a) leták A4 (297 × 210mm), papier: 135 g/m2 ONL,
b) leták A5 (148 × 210mm), papier: 135 g/m2 ONL,
c) noviny A2 lom na A5 (420 × 594mm na 148 × 210mm ), papier: 80 g/m2.
Distribúcia do schránok – individuálna poštová schránka v rodinných a bytových domoch, ktorá je voľne prístupná
zvonka, ako aj za zamknutými dverami (nie do spoločnej schránky, miesta určenej na reklamné materiály).
Lehota distribúcie do schránky – min. 3 dni od odoslania objednávky elektronickou formou, pričom max. lehota
distribúcie bude stanovená v objednávke.
Distribučné miesta – všetky mestské časti Bratislavy.
Počet – závisí od množstva schránok v danej distribuovanej oblasti.
Počet distribuovaných tlačovín závisí od množstva schránok v stanovenej oblasti doručovania, najviac však 20 000ks
letákov v jednej objednávke. Distribuované tlačoviny budú vytlačené a pripravené na prevzatie k doručovaniu z jedného
odberného miesta v rámci mesta Bratislava. Po ukončení distribúcie verejný obstarávateľ požaduje do 24 hod. doručiť
elektronicky súpis skutočne poskytnutých služieb a to v súlade s článkom V ods. 6 Rámcovej dohody.
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Príloha č. 2

CENOVÁ PONUKA SLUŽIEB

Ponuková cena v súlade s opisom predmetu zákazky:
Názov položky

Jednotková cena
v eur s DPH

Celkové
množstvo*

Celková cena
v eur bez DPH

Celková cena
v eur s DPH

0,12

20 000ks

2 000,00

2 400,00

0,12

20 000ks

2 000,00

2 400,00

0,12

20 000ks

2 000,00

2 400,00

6 000,00

7 200,00

a) cena za distribúciu a neadresné doručenie do
schránky tlačoviny „Leták A4“, 297 x 210mm,
papier 135g/m2, ONL
b) cena za distribúciu a neadresné doručenie do
schránky tlačoviny „Leták A5“, 148 x 210mm,
papier 135g/m2, ONL
c) cena za distribúciu a neadresné doručenie do
schránky tlačoviny „Noviny A2 lom na A5“, 420 x
594mm na 148 x 210mm, papier 80g/m2
Celková cena spolu:

* Celkové množstvo predstavuje maximálne množstvo distribúcie tlačovín v jednej objednávke, preto počet tlačovín pre distribúciu
môže byť nižší v závislosti od množstva schránok v stanovenej oblasti doručovania, pričom tlačoviny budú balené po 50ks.

V Bratislave, dňa 17.06.2022

....................................................................
dodávateľ
Jozef Šmotlák
konateľ SUREMA spol. s r.o.
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Príloha č. 3

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno dodávateľa: SUREMA spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa: Smrečianska 16, 831 01 Bratislava
IČO: 31 358 098
Dolu podpísaná osoba oprávnená konať za dodávateľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky
s názvom „Poskytovanie neadresných distribučných služieb pre informačné tlačoviny ku kampaniam mesta“:
□ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
□ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
Obchodné
meno/názov/meno a
priezvisko

Sídlo/ miesto
podnikania/
adresa pobytu

IČO/Dátum
narodenia

Zápis do
príslušného
registra

Predmet
subdodávky

Plnenie
v%

Oprávnená osoba
(meno, adresa,
dátum narodenia)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V Bratislave, dňa 17.06.2022

....................................................................
dodávateľ
Jozef Šmotlák
konateľ SUREMA spol. s r.o.
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