Príručka k procesu verejného obstarávania

Príloha č. 7

Výzva na predloženie ponuky
Ev.č. 151/2020/SCD
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo námestie 12, 814 99 Bratislava

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Slovenské centrum dizajnu, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) Vás žiadame
o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„TLAČIARENSKÉ SLUŽBY“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZoVO:
Názov verejného obstarávateľa: Slovenské centrum dizajnu
Sídlo: Jakubovo námestie 12, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Rišková, riaditeľka
IČO: 00699993
DIČ: 2020831329
IČ DPH: SK2020831329
Tel.: +421 2 204 77 318
E-mail: sekretariat@scd.sk
Internetová stránka: www.scd.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu.: IBAN SK92 8180 0000 0070 0023 9814
SK50 8180 0000 0070 0007 0238

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: e-mail obstaravanie@scd.sk

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: ponuka bude elektronická

4.

Predmet obstarávania:
Predmet a názov zákazky: Tlačiarenské služby
Stručný opis zákazky: Tlač propagačných materiálov (plagátov, programov, pozvánok a iných), časopisov,
publikácií, vrátane skladania, väzby a podobne.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať do tlače aj 1 kus.

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o poskytnutí služby v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení.

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1: podrobný opis je v prílohe tejto výzvy.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 33 107,85 Eur bez DPH.

Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet
zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú odvolávať
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo
k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet
zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“),
1

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: sídlo verejného obstarávateľa Jakubovo nám. 12, Bratislava alebo Slovenské múzeum dizajnu
Kollárovo nám. 10, Bratislava.
Termín dodania:
- Plagáty, program, pozvánky a iné formáty – do 2 pracovných dní
- Časopis Designum, katalógy a zborníky – do 5 pracovných dní.

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: zmluva na 24 mesiacov.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nie sú.
11. Financovanie predmetu zákazky:
-

A) v prípade objednávok týkajúcich sa prevádzkových zákaziek: z rozpočtových prostriedkov verejného
obstarávateľa

-

B) v prípade objednávok týkajúcich sa projektu Interreg: zákazka bude predfinancované z bežného transferu
MK SR – a následne refinancované z EFRR – program spolupráce (CP) Interreg V-A Slovenská republika –
Rakúsko, Prioritná os: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce“ Názov projektu:
Cezhraničná spolupráca inštitúcii dizajnu v digitálnej dobe, akronym: Design and Innovation,
ITMS 305041W275.

-

splatnosť faktúry: 14 dní.

-

záloha nebude poskytnutá, platba bude bezhotovostným platobným stykom po dodaní predmetu zákazky na
základe faktúry.

12. Lehota na predloženie ponuky: do 28.05.2020 do 14:00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom na adresu obstaravanie@scd.sk
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
a) kritérium 1 – celková cena v Eur s DPH – 70 bodov
b) kritérium 2 – kvalita predložených vzorových materiálov – 30 bodov
Spôsob hodnotenia kritérií:
a) kritérium 1 – počet bodov za cenu = najnižšia cena / hodnotená cena x 70 bodov
b) kritérium 2 – kvalita predložených materiálov
Spôsob hodnotenia:
 kvalita je 100 % - 30 bodov
 kvalita je dobrá, ale nie 100 % - 20 bodov
 kvalita je o niečo lepšia ako priemerná – 10 bodov
 kvalita je priemerná – 0 bodov
Celkový počet bodov ponuky je priemer hodnotenia všetkých členov komisie.
Úspešným bude uchádzač s najjvyšším bodovým hodnotením.
15. Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia ponuky, možnosť, resp.
nemožnosť variantného riešenia,)

-

a.

Cenová ponuka bude predložená elektronicky v jednom z formátov: .doc, .docx, .odt, .pdf.

b.

Ponuka bude predložená v slovenskom alebo českom jazyku.

c.

V predmete e-mailu s ponukou bude uvedené:
CENOVÁ PONUKA – TLAČ.

d.

Variantné riešenie sa neumožňuje.

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu zákazky,
napr.:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax,
e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa
ponuka predkladá (podľa prílohy č.2).

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (podľa prílohy č.2)
(Upozornenie: Uchádzač mie je oprávnený meniť poradie položiek alebo meniť uvedenú výšku DPH)

c.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné
práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
2

živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky
zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.
d.

Minimálne 3 referencie poskytnutia služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je požadovaný
predmet zákazky – t. j. tlač plnofarebných časopisov, farebnosť 4+4, väzba V2 alebo tlač plnofarebných
kníh, farebnosť 4+4, väzba V4 šitá. Ďalej plagátov A3 alebo A4 alebo B1 farebnosť 4 + 0, a to za
predchádzajúce 3 roky (t. j. za 3 roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom pred dňom lehoty
na predkladanie ponúk).
Referencie musia obsahovať názov a sídlo odberateľa, predmet zákazky, rozsah a obsah zákazky,
termín realizácie, zhodnotenie kvality, meno, telefón a mail kontaktnej osoby odberateľa, pričom aspoň
jedna referencia musí byť od kultúrnej inštitúcie.

e.

Uchádzač zároveň uvedie najmenej tri odkazy na webové stránky, kde je možné získať prehľad o jeho
rovnakých alebo podobných realizáciách.

16. Otváranie ponúk: 28.05.2020 o 15:00 hod. – online.
17. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk bude online. Uchádzačovi, ktorý predložil ponuku v stanovenej
lehote, bude zaslaný link, kde sa môže prihlásiť a môže sledovať otváranie ponúk. Uchádzačovi bude zverejnená
len cenová ponuka jednotlivých uchádzačov.
18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.07.2020.
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Dagmar Haraštová, tel.č. 0903 970055, e-mail: obstaravanie@scd.sk
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
-

Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať predložiť do 2 pracovných dní podpísaný návrh
zmluvy, ktorý je prílohou tejto Výzvy.

-

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neobjednať predpokladaný počet položiek alebo objednať viac za
predpokladu, že sa nezmení celková hodnota zákazky.

-

V prípade, že v priebehu plnenia príde k zmene parametrov, uchádzač sa zaväzuje, že pokiaľ rozdiel vo veľkosti
alebo počte strán neprekročí 15%, ponúknutá cena platí aj pre túto zmenu parametrov.

-

V prípade, že zmena parametrov prekročí 15%, verejný obstarávateľ si urobí prieskum trhu oslovením aspoň 2
ďalších možných dodávateľov a prijme ponuku úspešného uchádzača, pokiaľ je nižšia alebo rovná najnižšej
získanej ponuke.

-

V prípade, že Objednávateľ požaduje možnosť náhľadu pred tlačou, Dodávateľ je povinný doručiť náhľad na
odsúhlasenie do sídla Objednávateľa. V prípade požiadavky Objednávateľa na korekciu je Dodávateľ povinný
doručiť nový náhľad na posúdenie do 60 minút.

-

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť' výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu
plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných
zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.

S úctou,
Mgr. Mária Rišková
riaditeľka

Prílohy:
Príloha č.1 – Podrobný opis predmetu obstarávania
Príloha č.2 – Vzor cenovej ponuky
Príloha č.3 – Návrh zmluvy o dielo
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Príloha č. 1
Podrobný opis predmetu obstarávania
PROJEKT INTERREG, ITMS: 305041W275 - PROPAGAČNÉ MATERIÁLY
Plagát A3
Množstvo: 5 x 20 ks
Farebnosť: 4+0
Papier: 170 g
Zborník 210x280 mm
Množstvo: 250 ks
Počet strán: 280 strán + obálka
Papier: vnútro 130 g, obálka 200 g
Farebnosť: 4+4
Väzba: V4 šitá
Didaktický materiál:
Krabička
Množstvo: 500 ks
Papier: 180 - 200g + lamino
Farebnosť: 4 + 0
Poznámka: dodaná ako rozložený plášť
Plagát A4
Množstvo: 500 ks
Farebnosť: 4+0
Papier: 100 g
Kartičky – komplet 6 ks
Množstvo: 500 ks
Rozmer: A6
Farebnosť: 4 + 4
Papier: gramáž 150 g
Skladačka
Množstvo: 300 ks
Formát: 630 x 150 mm
Papier: 200 g
ONM
Farebnosť: 4+4
Skladanie: KNS, 2 x lom, do formátu 210x150 mm
TLAČ OPPV 2020 - 2022
Satelit plagáty:
Plagát B1
Množstvo: max 20 ks za rok (10 rôznych po 2 ks)
Farebnosť: 4+0
Papier: nenatieraný 170 g
Plagát A3
Množstvo: max 100 ks (10 rôznych po 10 ks) za každý rok
Farebnosť 4+0,
Papier: nenatieraný 170 g
Skladačka katalóg – A3
Množstvo: max. 1000 ks (50 na každú výstavu)
Farebnosť: 4+4
Papier: 170 g
Skladanie: lomy a skladanie do formátu A5
Fórum dizajnu 2020 až 2022
Skladačka katalóg
Množstvo: 300 ks za rok
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Formát: 630x150 mm,
Farebnosť 4+4
Papier: 170 g
Skladanie: lomy a skladanie do formátu 210x150mm
Popisky A4
Množstvo: 100 ks za rok
Farebnosť 1+0
Papier: nenatieraný 170 g
Plagát B1
Množstvo: 10 ks za rok
Farebnosť 4+0
Papier: nenatieraný 170 g
Národná cena za dizajn
Katalóg
Množstvo: 350 ks za rok
Rozsah: 125 strán
Formát 210x280 mm
Farebnosť 4+4
Papier: papier dodaný objednávateľom
Obálka: papier dodaný objednávateľom
Väzba V2+mat lamino 1+0
Diplomy
Množstvo: 30 ks za rok
Formát: 280 x 350 mm
Papier: biely 280 g
Farebnosť: 4+0
Plagáty A2 – tri druhy
Množstvo spolu: 60 ks
Papier: obyčajný biely 160 g matt
Farebnosť: 4+0
Pozvánky A5
Náklad: 350 ks za rok
Papier: 280 g – dodaný objednávateľom
Formát: A5 (+lesklé lamino na vrchnej strane)
Farba: 4+4
Skladačky k sprievodnému programu
Náklad: 750 ks
Formát: A3
Farba: 4+4
Papier: 115 g
Skladanie: 3x lom
ODIS návrhy na tlač 2020 až 2022
Infoleták o štatistike za rok 2019,2020,2021
Množstvo: 200 ks za každý rok
Formát: A 5 (148x210 mm)
Tlač: obojstranne
Farebnosť: 4 farby
Papier: 170 g
A4 skladačka
Množstvo: 200 ks o knižnici SCD, službách a pod. tlač 2020
Skladanie: 3x prehnutá
Papier: obyčajný biely 170 g
Farebnosť 4+0
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A4 skladačka
o dokumentácii, službách a IS DIZAJN tlač 2020 alebo 2021 podľa grafického dizajnéra SCD
Množstvo: 200 ks
Skladanie: 3x prehnutá
Papier: obyčajný biely 170 g
Farebnosť 4+0
Tlačové potreby SMD
Edícia Designzoom
Náklad 500 ks
Rozsah: 68 strán plus mäkká obálka
Väzba: V2 + mat lamino 1+0
Farebnosť 4+4;
Papier: papier dodaný objednávateľom,
Obálka: papier dodaný objednávateľom;
Formát A5
Plagáty A3 na Klub dizajnu
Množstvo: 10 ks
Papier: nenatieraný 170 g
Farebnosť: 4+0
Plagáty A3 Deti vo forme
Množstvo: 100 ks
Papier: nenatieraný 170 g
Farebnosť: 4+0
Kappa dosky A4 formát Dielo mesiaca
Množstvo: 10 ks
Plagát A1 výstava Ján Čalovka, Pukanec - obecná knižnica
Množstvo: 5 ks
Farebnosť 4+0
Papier: nenatieraný 170 g
Plagát A3 výstava Ján Čalovka, Pukanec - obecná knižnica
Množstvo: 5 ks
Farebnosť 4+0
Papier: nenatieraný 170 g
Plagát A2 pre informovanie na školách atď
Množstvo: 20 ks
Farebnosť 4+0
Papier: nenatieraný 170 g
Edičné oddelenie
Časopis Designum
Náklad: 2 roky 4 x ročne po 500 ks (balenie po 10 ks)
Rozsah: 88 strán, z toho 64 strán 4+4, 24 strán 1+1 - čb zložky sú medzi 4F
Formát: 210x280 mm
Väzba: V2
Farebnosť: 64 strán 4+4, 24 strán 1+1 (čierna), čb zložky idú medzi 4F
Kvalita papiera: vnútro: Claro Bulk 135 g, obálka 4+4:
podľa výberu grafického dizajnéra – barter s firmou Antalis – neúčtovať!
Rozvoz na 3 adresy v Bratislave
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Príloha č. 2 - Vzor cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA
„Tlačiarenské služby“
Obchodné meno uchádzača: ........................................................................................................
Sídlo: ...........................................................................................................................................
IČO, DIČ, IČ DPH: .....................................................................................................................
Štatutárny zástupca/zástupcovia: ……………………………………………………………………..
Kontaktná osoba: .........................................................................................................................
Telefónne číslo/e-mail: ................................................................................................................
Webová stránka (ak existuje): .....................................................................................................
Bankové spojenie, číslo účtu: ......................................................................................................

Zákazka

Celková cena
Eur bez DPH

Celková cena
Eur s DPH

Tlačiarenské služby

V ......................................, dňa ..................................

Meno: ..........................................................................

Podpis ................................
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Príloha cenovej ponuky – podrobný rozpis ceny „Tlačiarenské služby“
Predmet tlače

Celkový
počet

DPH

Plagát A3
Zborník 210x280 mm
Krabička
Plagát A4
Kartičky – komplet po 6 ks
Skladačka
Plagát B1
Plagát A3
Skladačka katalóg A3
Skladačka katalóg – Fórum dizajnu
Popisky A4 – Fórum dizajnu
Plagát B1 – Fórum dizajnu
Katalóg NCD
Diplomy NCD
Plagáty A2 – NCD
Pozvánky A5 – NCD
Skladačky k sprievodnému programu NCD
Infoleták o štatistike
A4 skladačka o knižnici SCD
A4 skladačka o dokumentácii a IS DIZAJN
Edícia Designzoom
Plagáty A3 na Klub dizajnu
Plagáty A3 Deti vo forme
Kappa dosky A4
Plagát A1 výstava Ján Čalovka
Plagát A3 výstava Ján Čalovka
Plagát A2 pre informovanie na školách atď
Časopis Designum 2 x 4x 500 ks

100 ks
250 ks
500 ks
500 ks
500 bal.
300 ks
40 ks
200 ks
1000 ks
600 ks
200 ks
20 ks
700 ks
60 ka
120 ks
700 ks
750 ks
400 ks
200 ks
200 ks
500 ks
10 ks
100 ks
10 ks
5 ks
5 ks
20 ks
4000 ks

20 %
10 %
20 %
10 %
20 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
20 %

xxx

xxx

SPOLU

Jednotková
cena bez DPH

xxx

Jednotková
cena s DPH

Celková cena
bez DPH

Celková cena
s DPH

xxx

*Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, uvedie cenu s DPH rovnakú ako cenu bez DPH.
Pokiaľ úspešný uchádzač nie je platcom DPH a v priebehu plnenia zmluvy sa stane platcom DPH, pre plnenie zmluvy a
fakturovanie bude záväzná cena s DPH podľa tejto prílohy.
10 %
DPH

Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných
tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového
obsahu výrobku

– Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne okrem novín, časopisov a
periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 %
celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah
predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu výrobku
– Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti

V ......................................, dňa ..................................

Meno: ..........................................................................

Podpis ................................

8

Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy o dielo

Zmluva o dielo na tlač
č………………………..

uzavretá na základe § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ:
Objednávateľ:
Obchodné meno: Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. č. 12
814 99 Bratislava
Právna forma: Štátna príspevková organizácia MK SR
Zastúpené: Mgr. Mária Rišková, riaditeľka SCD
IČO: 00699993
DIČ: 2020831329
IČ DPH: SK2020831329
(ďalej len „objednávateľ“)
1.2
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy na tlač (ďalej len „zmluva“) je úspešná ponuka zhotoviteľa predložená na
základe výzvy na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok II.
Predmet zmluvy
2.1.
2.2.

2.3.

Predmetom zmluvy je tlač propagačných materiálov a publikácií podľa prílohy č. 1, ich balenie a dodávka
do sidle verejného obstarávateľa.
Objednávateľ si vyhradzuje právo predpokladaný rozsah uvedený v bode 2.1 upraviť, t. j. znížiť alebo
rozšíriť, a prípadne doplniť o iné druhy tlače dodatkom k zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pri dodržaní
podmienok podľa §18 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy dodať v požadovanej kvalite, v termíne a v rozsahu podľa tejto
zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
Článok III.
Špecifikácia predmetu zmluvy

3.1.

Špecifikácia predmetu zmluvy je v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
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3.2.
3.3

Prípadné doplnenia predmetu zmluvy o nové tlačoviny podľa bodu 3.1 budú predmetom jednotlivých
dodatkov k tejto zmluve.
Špecifikácia a rozsah jednotlivých tlačovín (napr. počet, náklad, formát, knihárske spracovanie a pod. ),
ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, resp. ich úprava bude uvedená v objednávke a vo faktúre bude uvedená
podrobná kalkulácia.
Článok IV.
Cena a platobné podmienky

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7

4.8

4.9

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. a III. v bode 3.1. je stanovená v zmysle zákona o cenách
č. 18/1996 Z.z v znení neskorších predpisov s možnosťou jej úpravy podľa článku IV bodu 4.7 a 4.8 tejto
zmluvy. Cena za jednotlivé tlačové materiály uvedené v článku II. a III. v bode 3.1. je určená takto:
cena za jednotlivé tlače je uvedená v prílohe č. 2
Cena bez DPH za celé množstvo: ……………………. Eur
Cena s DPH za celé množstvo: ……………………. Eur
Dohodnutá cena zahŕňa zhotovenie predmetných tlačových materiálov v konečnej úprave a
v požadovanom náklade vrátane služieb súvisiacich s dodaním, a to najmä: balenie, expedícia a doprava.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu
bezhotovostne na základe doručeného riadneho daňového dokladu vždy po dodaní každého titulu
v danom rozsahu, v lehote splatnosti v zmysle riadneho daňového dokladu. Zmluvné strany sa dohodli na
14 dňovej lehote splatnosti odo dňa doručenia daňového dokladu objednávateľovi.
Zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi riadny daňový doklad samostatne po dodaní každého titulu
v dohodnutom náklade.
V prípade, že pri zadávaní konkrétnych druhov tlačovín príde k zmene špecifikácie, napr. počtu strán
jednotlivých tlačovín alebo k zmene formátu tlačovín, resp. k zmene jeho štruktúry v rozsahu menšom ako
15%, zhotoviteľ dodá tlačovinu za pôvodnú cenu.
V prípade, že dôjde k zmene špecifikácie, napr. počtu strán jednotlivých tlačovín alebo k zmene formátu
tlačovín, resp. k zmene jeho štruktúry väčšej ako 15%, k zmene nákladu, dotlače, resp. k inej zmene,
objednávateľ vykoná prieskum trhu oslovením minimálne 2 možných dodávateľov a zhotoviteľ musí
predložiť cenovú ponuku rovnakú alebo nižšiu ako sú predložené ponuky.
Cenu uvedenú v návrhu zmluvy objednávateľ môže v priebehu platnosti zmluvy upraviť dohodou len
– v prípade zmeny administratívnych opatrení štátu (DPH, clo, dovozná prirážka , zmeny v rozpočtoch
verejnej správy),
– pri zmene rozsahu uvedenom v bode 4.7 tejto zmluvy,
– pri doplnení, resp. zúžení predmetu zmluvy.
Cena predmetu obstarávania uvedeného v článku III v bode 3.2 bude určená podľa pravidiel uvedených
v bodoch 4.6 – 4.8 tohto článku.
Článok V.
Povinnosti a práva zmluvných strán

5.1

5.2

Objednávateľ je povinný:
5.1.1 poskytnúť zhotoviteľovi podklady na zhotovenie predmetu zmluvy elektronicky (e-mailovou
formou) alebo uložením na FTP server podľa špecifikácie
5.1.2 poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy,
5.1.3 uhradiť dohodnutú cenu,
5.1.4 prevziať predmet plnenia od zhotoviteľa.
Zhotoviteľ je povinný:
5.2.1 na základe výzvy objednávateľa prevziať podklady na vykonanie predmetu zmluvy pre každý
jednotlivý titul ihneď elektronicky podľa bodu 5.1.1,
5.2.2 v lehote plnenia zhotoviť a dodať tlačoviny v dohodnutom náklade uvedenom v objednávke,
5.2.3 vykonať predmet zmluvy riadne v súlade s požiadavkami objednávateľa, v zmysle špecifikácie
a s platnými technickými normami pre polygrafickú výrobu,
5.2.4 termínovaná oprava chybnej tlače, väzby bude riešená individuálne – písomne podľa druhu
tlačoviny.
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5.2.5

v prípade, že Objednávateľ požaduje možnosť náhľadu pred tlačou, Dodávateľ je povinný doručiť
náhľad na odsúhlasenie do sídla Objednávateľa. V prípade požiadavky Objednávateľa na
korekciu je Dodávateľ povinný doručiť nový náhľad na posúdenie do 60 minút.
Článok VI.
Miesto plnenia

6.1

Zhotoviteľ je povinný dodať predmetné tlače do sídla objednávateľa, resp. na iné miesto určené
objednávateľom v objednávke.
Článok VII
Čas plnenia

7.1

Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy v termínoch:
- plagáty, program, pozvánky a iné tlačoviny – do 2 pracovných dní
- časopis Designum, brožúry, katalógy a zborníky – do 5 pracovných dní
Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Ak zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia po zmluvne dohodnutom termíne zaplatí zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z ceny predmetu plnenia, za každý deň omeškania.
V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ceny, má zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% za každý deň omeškania z výšky neuhradenej sumy.
Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v písomne dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 30
EUR za každý deň omeškania.
Ak zhotoviteľ v prípade požiadavky Objednávateľa na korekciu nedoručí nový náhľad na posúdenie do 60
minút, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každú hodinu omeškania.
Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením zmluvných povinností.
Článok IX.
Zrušenie zmluvy

9.1

9.2
9.3

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 päť kalendárnych dní týkajúceho
sa jednotlivého titulu,
9.1.2 ak zhotoviteľ nedodá dielo – jednotlivé tituly v požadovanej kvalite,
9.1.3 ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o dvadsať pracovných dní od dohodnutého
termínu splatnosti faktúry.
Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu zrušiť pred ukončením jej platnosti písomnou výpoveďou bez
udania dôvodu.
Výpovedná lehota je mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po doručení písomnej
výpovede.
Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1
10.2
10.3
10.4

Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť deň po jej zverejnení podľa
osobitného predpisu.
Táto zmluva sa uzatvára na 24 mesiacov.
Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť' výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou
predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v
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10.5

10.6
10.7
10.8

zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú
súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú:
a)
Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby
b)
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby
c)
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
d)
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
e)
Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a Európskeho spoločenstva.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných
financií alebo nakladania s majetkom mesta. Na základe tejto skutočnosti zhotoviteľ výslovne súhlasí so
zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu, na webovej stránke úradu vlády www.crz.gov.sk
Tento súhlas udeľuje zhotoviteľ bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli na znak čoho ju potvrdzujú
svojimi podpismi.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zmluvy
Príloha č. 2 Cenová ponuka zhotoviteľa

V Bratislave, dňa ................................

V ..................., dňa .............................

______________________________
Mgr. Mária Rišková
riaditeľka Slovenského centra dizajnu

______________________________
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