Rámcová dohoda
uzatvorená podla § 11 a § 64 a nasl. zákona č . 343/2015 Z,z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (dalej len ,,dohoda)

Č lánok I
ZMLUVNÉ STRANY
Dodávatei:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
i Č O:
DIČ :
DIČ DPH:
IBAN:

Jánsky, s.r.o
,949 01 Nitra
Peter Jánsky
50 606387
2120393187
SK2120393187

(dalej len dodávatel)

Obj ed návatel:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ :
Bankové spojenie:
IBAN:
V zastúpení:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
00 164 895
2021246623
Štátna pokladnica
SK128180000000700031 0609
Ing. Jaroslav Dáczy,PhD., riaditel DAB v Nitre

uzatvárajú rámcovú dohodu (dalej Ien ,,zrnluva v príslušnom gramatickom tvare) v nasledovnom
znení:

Č lánok 11
PREDMET RÁMCOVEJ D()H()DY
1. Predmetorn rárncovej dohody je rámcová úprava vzájomných vztahov rnedzi objednávatelom a
dodávatelom. Dodávatel sa zaväzuje po č as piatnosti tejto rárncovej dohody a na jej základe
vyhotovených objednávok dodávat pre ohjednávate ľa tla čové rnateriály pie potrehy

2.
3.

objednávate ľa vyhotovené pod ľa ním dodaných podkladov v rozsahu a za podrnienok písomne
dohodnutých pri preberaní podkl adov od ohj ed návatela.
Predmetom rámcovej dohody sú služby v oblasti tla če a grafického dizajnu, podla špecifíkácie
a ceny, ktoré tvoria prílohu č . 1 a č .2 rámcovej dohody, a to po čas doby platnosti tejto zmluvy.
Objednávatel rná právo zúžit aiebo ioi.šírit predrnet pinenia tejto iámcovej dohody z dvodov
na strane objcdnávate ľa. ktoré nebolo rnožné v čase uzatvorenia rárncovej dohody prcdvída ť .

Č lánok 111
TRVANIE RÁMCOVEJ DOHODY
1. Táto rárncová dohoda sa uzatvára na dohu ur č itú do 31.8. 2()18 alebo do vy čerpania finan čného
limitu, podľa toho, ktorá skuto čnosť nastane skr.

Č lánok IV
PODMIENKY ZADÁVANIA ZÁKAZIEK
1. Rámcová dohoda sa bude pinit na základe písornných objednávok. Objednávky sa hudú
vystavova ť podla aktuálnych potrieb objednávatela.
2. Objednávky ie objednávatcl oprávnený zasielat na adresu oprávnenej osoby dodávatela
prostredníctvorn e-rnailovej správy, faxorn alebo písornne poštou.
3. Dodávate ľ potvrdí prijatie objednávky ohjednávatelovi prostredníctvom e-rnailovej spi•ávy.
4. Objednávka rnusí obsahovat odvolanie sa na túto rámcovú dohodu, dáturn vystavenia
objednávky, názov a množstvo požadovaného tovaru, požadovaný terrnín a rniesto dodania,
určenie kontaktnej osohy. ktorá preberi e tovar.
5. Objednávkyje ohjednávate ľ oprávnený vyhotovovat výlu č ne prostredníctvom kontaktných osb.
6. Lehota dodania tovaru na základe ohjednávok sú 3 kalendárne dni, v mirnoriadnych prípadoch
5 kalendárnych dní od akceptácie ohjednávky predávajúcim.
7. Objednávatel vyberie tovar zo zoznarnu výrobkov uvedenom v Ocenenorn zozname tla čových
materiálov so špecifíkácioujednotlivých položiek (Príloha č .1 tejto rárncovej dohody).
8. Dodávatelje povinný na vlastné náklady a zodpovednost doda ť tovary tak, aby bola zabezpe čená
dostato čná ochrana pred ich poškodením a znehodnotením.
9. Ceny pre objednávky budú vychádzat z Oceneného zozriarnu tla čových materiálov, so
špecifíkácioujednotlivých položiek (Príloha 1 tejto rámcovej dohody).
10. Dodávatel si nemže nárokova ť, ahy po č as trvania tejto rárncovej dohody objednávatel odohral
celé množstvo lovaru podla prílohy č . 1 tejto rámcovej dohody.

Č lánok V
MIEST() A SPÚSOB PLNENIA
1. Miestom pinenia predrnetu tejto rárncovej dohody je
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
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2. Odovzdanie predrnetu rámcovej dohody sa uskuto č ní podpísaním a prevzatím dodacieho listu
onrávnenrni osobarni zrnluvných strán v rnieste dodania pod ľa odseku 1 tohto článku.
v dohodnutých terrnínoch a rnnožstvách.
3. Prepravu predrnetu rárncovej dohody na miesto dodania zabczpc č uje doclávatc ľ na vlastné
náklady tak, aby bola zabezpe čená dostato čná ochrana pred jeho poškodenírn a znehodnotenírn.
4. Dodávatel odovzdá objednávatelovi predmet tejto rámcovej dohody bez technických a právnych
vád, riadne, v č as a v dohodnutom rnnožstve. Ak budú rna ť tovary vady už v čase odovzdania a
preberania, objednávatel tovar neprevezme a vráti dodávatelovi, ktorýje povinný vady odstránit
do 3 pracovných dní, ak sa zrnluvné strany v konkrétnorn prípade s prihliadnutím na charakter
vád nedohodnú inak. Do času, kýrn dodávatel nedodá tovar bez vád, je v orneškaní s dodanírn
tovaru.
5. Objednávate ľ nadobúda vlastnícke PI.ávo k predrnctu rárncovej dohody ihne ď po jeho prevzatí a
podpísaní dodacieho Iistu.
-

-

-

Č lánok VI
CENA A PLAT()BNÉ PODMIENKY

1. Zrn!uvná cenaje kone č ná ajej zrnena nieje prípustná. okrern zrneny zákonnej sadzhy DPH.
2. Cena tovaru podl•a tejto rárncovej dohodyje uvedená v prílohe č . 1.
3. Objednávate ľ na predrnet tejto rárncovej dohody neposkytuje preddavok ani zálohovú 13latbu.
4. Dodávatelovi vzniká právo na predloženie faktúry ohjednávai.e ľovi d ňorn dodania predrnetu tejto
rámcovej dohody na rniesto dodania a podpísanírn dodacieho listu oprávnenýrni osoharni
zrnluvných strán. I)odáví..ite ľ vyhotoví faktúru najnesk6r do 15 dní odo d ňa dodania predmetu
rárncovej dohody.
5. Splatnosť faktúryje 14 kalendárnych dní odo d ňajej doru čenia ohjednávateiovi.
6. Dodávate ľ berie na vedornie, že objednávatelje v súlade s § lOh zákona č . 25/2006 Z. z.
o verejnorn obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
povinný realizova ť prieskurn trhu za ú čelorn aktiializácie ceny tovaru, za ktorú by bolo rnožné
tovar aktuálne kúpi ť na trhu; na ú čely porovnania cienje obdobírn, za ktoré sa ceny porovnávajú,
obdobie šiestich rnesiacov bezprostredne predchádzajúcich ur čeniit ceny. Takýto prieskiim trhu
rnusí byt realizovaný na relevantnom trhu rninimá!ne prostredníctvorn troch nei.ávislých ponúk
najednotlivé položky tovaru, ktorý má hy ť predrnetom objednávky pod ľa plánovanej požiadavkv
na dodanie tovarii. Ponuky, ktoré •je kupujúci oprávnený posudzova ť v rárnci prieskurnii trhu
rnusia byť čo do kvality tovaru a podrnienok jeho dodania zhodné s podrnienkanii dohodniitýrni
v tejto rárncovej dohode. O prieskurne trhu musí objednávate ľ evidova ť písomnú dokurnentáciu.
7. V prípade, ak je cena jednotiivých položiek tovarit, ktoré rnajú hy ť prednietorn ohjednávky.
urč ená priernerorn z troch najnižších cieiijednotlivých položiek tovarii iistených na relevantnorn
trliu nižšia ako cena jednotlivýcli položiek tovaru ur čená podla ods. 3 tohto č lánkii, je kupujúci
poviliný v objednávke na dodanie tovaru požadovat od predávajúcelio dodanie prednietného
tovarit za cenu zodpovedaj úcu vypo č ítanérnu priemeru ecny jednot!ivých 13olo2iek tovaru.
8. Ak prieskurn trhu realizovaný objednávatc ľorn preukázatelne overí. že cena jednotlivých
položiek tovarii ur čená prienierorn z troch najnižších cicii jednotlivých položiek toví.iru iia
relevantnorn trhu, ktorá rná byt predrnetorn ob jednávky. je nižšia ako cena •jednotlivýc!i položiek
j

tovaru ur čená pod ľa ods. 2 tohto č lánku, zaväzuje sa predávajúci dodatjednotlivé položky tovaru
objednávatelovi za cenu zodpovedajúcu vypo čítanému priemeru cenyjednotlivých položiek.

Č lánok vII
ZÁRUKA

1. Objcdnávatc ľ je povinný písornne oznárni ť predávajúcernu vady tovaru, ktoré zistil dodato č ne po
podpise dodacieho listu a to bez zbyto č ného odkladu, po torn, čo vady zistil. Dodávatelje povinný
k oznárneniu sa písornne vyjadri ť do 24 hodín a navrhnú ť spsoh odstránenia vady. Odo d ň a
oznárnenia vád do času odstránenia vád, záru čná doba neplynie.
2. Záru čná doba za č ína plynút odo d ňa riadneho dodania tovaru bez vád.
3. Ak počas trvania záru čnej doby nebude tovar vykazovat dohodnuté vlastnosti. kupLijúci uplatní
písomnú reklarnáciu. ku ktorej ie dodávatcl povinný písomne sa vyjadrit najneskr do 3
pracovných dní odo d ňa jeho doru čenia. Ak sa v tejto lehote dodávate ľ k reklamácii nevyjadrí.
rná sa za to, že s opodstatnenos ťou reklarnácie súhlasí. Oprávnené reklarnované vadyje dodávate ľ
povinný odstránit najneskr do 7 pracovných dní, ak sa zrnluvné strany v konkrétnorn prípade s
prihliadnutím na vady tovaru nedohodnú na inej lehote.
4. Na účely tohto č lánku sa za písornné oznárnenie považuje aj kornunikácia elektronickýrni
prostriedkarni (e-rnail), ktorá urnož ň ujc ti•valé zachytenie ohsahu kornunikácie.
5. Dodávatel nenesie žiadnu zodpovednos ť za vady. ktoré boli spsobené neodbornýrn zásahorn.
6. Ak dodávatel neodstráni vady predrnetu pinenia ani v primeranej lehote a vada je takého
charakteru, že predmet pinenia nie je rnožné užívat, je objednávatel oprávnený požadova ť
dodanie náhradného predrnetu pinenia požadovanej kvality a rovnakej hodnoty.

Č lánok VIII
ZMLUVNÉ SANKCIE

1. V prípade omeškania dodávatela s pinením objednávky tejto rámcovej dohody je objednávatel
oprávnený ú č tovat predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny dodávky tovaru za
každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania s úhradou faktúry v dohodnutej lehote má dodávatel právo požadovat od
objednávatela úrok z omeškania vo výške 0,02 % z neuhradenej faktúry za každý aj za č atý de ň
omeškania.
3. Ustanovenia bodov 1. a 2. neplatia v prípade zásahu vyššej rnoci na strane objednávatel•a alebo
dodávatela. V prípade zásahu vyššej moci je dotknutá zrnluvná strana povinná túto skuto č nosť
ihned oznámit druhej strane a preukázatjej trvanie.
4. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody podla §
373 a nasl. Obchodného zákonníka.
5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje dodávatela povinnosti dodat tovar alebo doklady podla
objednávky a zmluvy, ktorá vznikla v prí č innej súvislosti s porušením zmluvy, za ktorú je
uplatňovaná zrnluvná pokuta.
6. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote do
siedrnich (7) dní odo d ňa jej písomného uplatnenia druhou zmluvou stranou.

7. Prehlásenie zmluvných strán, že výška zmluvnej pokutyje primeraná,je v súlade so zásadami
poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpe čovaných
skuto čností.

Č lánok IX
UKON Č ENIE RÁMCOVEJ DOHODY

1. Rárncová dohoda zaniká okrem uplynutia doby, na ktorú bola dohodnutá tiež dohodou,
odstúpením od zmluvy a výpovedou.
2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpit od zmluvy, ked sa pre druhú zmluvnú stranu
stalo pinenie zmluvných povinností úpine nemožným.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvuje možné ukon č it:
a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
c) písomnou výpovedou aj bez udania dvodu; výpovedná doba je 2 mesiace a za č ína plynút
prvým dň om mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoved doru čená druhej
zmluvnej strane.
4. Za podstatné porušenie zrnluvy sa považuje:
- omeškanie dodávatela s dodaním predmetu pinenia oproti dohodnutému termínu pinenia.
- ak cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutýrni v tejto zmluve,
- dodávatel dodá objednávatelovi predrnet pinenia takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto
zmluvou,
- akje objednávatel v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní,
5. Odstúpenie od zmluvy sa uskuto ční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany
adresovaným druhej zmluvnej strane, zárove ň s uvedením dvodu odstúpenia od zrnluvy a je
účinné okamihomjeho doru čenia. V prípade pochybností sa má za to, žeje odstúpenie doru čené
tretí de ň po jeho odoslaní. Doru čuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
6. Pokial dodávatel nie je schopný dodat alebo nedodá pinenie za cenu ur čenú podla č l. V tejto
rámcovej dohody, objednávatel je oprávnený dodávatelovi doru č it výpoved najskr prvým
dňom po dni doručenia oznámenia dodávatela, že nie je schopný pini ť tieto záväzky. Zrnluvné
strany si na tento ú čel dojednávajú výpovednú lehotu v d ĺžke 2 mesiace, ktorá za č ína plynút
prvým dňorn kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doru čenia výpovede predávajúcemu.
7. V prípade zániku zmluvného vz ťahu sú zmluvné strany povinné vzájomne si spini ť všetky
povinnosti, ktoré vznikli po dobu trvania tejto zmluvy. Prípadné dalšie náklady súvisiace s
ukončením zmluvy, sú povinné zmluvné strany si nahradit na základe vzájomnej dohody.
8. Objednávatelje oprávnený zmluvu vypoveda ť, a to aj bez udania dvodu. Výpovedná doba
je 2 mesiace a začína plynút prvým d ňom kalendárneho rnesiaca nasledujúceho po dni doru čenia
výpovede dodávatelovi. Po čas plynutia výpovednej doby je predávajúci povinný riadne
poskytovat dohodnutý predmet pinenia.
9. Písomné oznámenie o odstúpení od rámcovej dohody a písomná výpoved sa doru čujú druhej
zmluvnej strane vždy poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto rámcovej dohody alebo osobne.
Zásielka uložená na pošte sa považuje za doru čenú po uplynutí troch pracovných dní odo d ňa
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uloženia na pošte, aj ked sa adresát o torn nedozvie. Odrnietnutie prevzatia zásielky pri osobnorn
doru čení sa považuje za doru čenie zásielky.

Č lánok X
SPOLO Č NÉ A ZÁVERE ČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzť ahy osobitne neupravené touto rárncovou dohodou sa hudú riadi ť pod ľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka a všeobecne záviznými právnyrni predpisrni p!atnými na
úzerní Slovenskej repuhliky.
2. Táto zrnluvaje povinne zverej ňovaná zmluva podla ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe
k inforrnáciám (zákona č . 21 1/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami
§ 1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č . 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a s
ustanoveniarni § 47a Ob č ianskeho zákonníka (zákona č . 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov). Dodávatel súhlasí so zverejnením tejto zrnluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) a
faktúr dodávatela doru čených obj ednávatelovi.
3. Táto zrnluva nadobúda platnost a je pre zmluvné strany záväzná odo d ňa jej podpísania
oprávnenými zástupcami oboch zrnluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných
strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý de ň, tak rozhodujúci je de ň neskoršieho podpisu. Táto
zmluva nadobúda úč innosť dňorn nasledujúcirn po dni jej zverejnenia na webovom sídle
(internetovej stránke) ob ednávatela.
4. Táto rárncová dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. jeden rovnopis pre dodávate ľa, jeden
rovnopis pre ohjednávate ľa.
5. Túto rárncovú dohodu je rnožné zrnenit len na zákiade písornne vyhotovených o č íslovaných
dodatkov podpisaných obidvorna zrnl uvnými stranarni.
6. Zrnluvné strany prehlasujú. že rárncovú dohoclu uzavreli siobodne a vúžne, rárncovú dohoda
nehola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podrnenok. Zrnluvné strany si túto
rárncovú dohodu pre č ítali.jcj obsahu porozumeli a na znak súhlasLiju vlastnoru čnc podpísali.
Za dodávatela:

Za objednávatela:

VNitre, d ňa:

V Nitre, d ňa:

. 2/Y

Príloha č . 2
špecifikácia predmetu zákazky

ks

cena

po čas

cena za

cena za

sezány / sezánu bez sezánu s DPH

mesa č ný program
sadzba, prĺ prava do tla če, príprav formátov pre inzerciu a

240

10

2400

2880

130

1,54

10

2002

2402,4

3000

0,0596

10

1788

2145,6

zabezpe čenie tla če 10 %

1

36,4

10

364

436,8

výmena piagátov vo vitrínach

2

5

10

100

120

2000

0,065

5

650

780

1500

0,08

2

240

288

web
tla č - plagát Al / 4+0 / 135 g natieraný papier
tla č - sklada č ka A3 / 4+4 / 135 g natieraný papier

ponukový list A4 / inscenácia
tla č - A4 / 4+4 / 135 g natieraný papier
tla č - A4 / 4+4 / 135 g natieraný papier
tla č - A4 / 4+4 / 135 g natieraný papier

3000

0,0595

1

178,5

214,2

plagát Al / inscenácia
tla č - Al / 4+0 / 150 g natieraný papier

100

1,54

2

308

369,6

tla č - Al / 4+0 / 150 g natieraný papier

200

1,1

3

660

792

tla č - Al / 4+0 / 150 g natieraný papier
plagát A3 / insenácia

300

1

2

600

720

tla č - Al / 4+0 / 150 g natieraný papier
bultén / inscenácia

80

0,88

11

774,4

929,28

500

0,85

2

850

1020

1000

0,2982

1

298,2

357,84

1500

0,295

1

442,5

531

2000

0,2574

2

1029 1 6

1235,52

3000

0,5566

1

1669,8

2003,76

2000

0,22

1

440

528

100000

0,0176

1

1760

2112

500

2,18

1

1090

1308

1

72

10

720

864

okná na prie čelí budovy DAB / 60x60 cm
grafická príprava, tla č na samolepiacu fáliu

5

14,3

2

143

171,6

demontáž a č istenie, lepenie a montáž

5

10

2

100

120

1

635

1

635

762

75

2

150

180

tIa č - 297x105 mm, vl, 4+4, 135 g natieraný papier, 28
strán
tIa č - 297x105 mm, vl, 4+4, 135 g natieraný papier, 16
stran
tla č - 297x105 mm, vl, 4+4, 135 g natieraný papier, 20
stran
tla č - 297x105 mm vl 4+4 135 g natieraný papier, 20
stran
tla č - A4, V1, 4+4, 200 g np + 135 g np, 24 strán
bultén / •sezána
tla č - 100X210mm, vl, 4+4, 135 g natieraný papier, 16
stran
vstupenky / DAB sezona
tla č - 2+1 farby, 230x305x2, papier AMBER PREPRINT
kalendár stolový / DAB sezána
tla č -29listov 135gnp 4+4 300x100mm hrebe ň ová

,

vazba, karton 2+0
sponzorské plachty / výmena v mechanike rollup
grafická príprava, tla č a výmena 80x200 cm materiál roll
up

samolepiacia grafika na dodávkový automobil
23m2, príprava do tla č e, tla č, laminovanie a lepenie
city light pešia zána 1,2x1,8 m
grafická príprava, tla č, lepenie na podkladové plexi, výmena
vo vitrine
plagáty A0 / inscenácia

tla č - AO / 4+0 / 150 g city light papier
plagáty - city light 1,7x1,2 m / inscenácia
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18

6

216

259,2

tla č - 1,2x1,7 / 4+0 / 150 g city light papier
PF DAB / formát DL

2

33

2

132

158,4

tla č - 220 x 310 mm, 4+4, 1 lom, 300 g np

1000

0,255

1

255

306

cena spol

19996

23995,2

