
nÁvrcovl^znnl,uvA o DIELo
uzatvorená podPa S 536 obchodného zákonníka

1. ZMLU\TI{E STRAI\-Y

l..|-. Zhotovitelo: Bratislavské tlačiarne' &.S.
Prístavn,á 1,P. o. Box 195
814 99 Bratislava

obchodn;f register: obchodnf register okresného srídu Bratislava |.
oddiel: Sa' vložka č.: 57ttB

rčo: t7336414
rč upn: SIt2o20297884
Bankové spojenie: TATRA BANKA2 &.S.
Císlo čtu: 2621040910/1100
V zastrÍpení: Ing. lubomír Kochan, obchodnf riadite|',

poverenj'm zastupovaním a.s.

(ďalej len,,zhotovitel".)

l.2. objednávatelo: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republilcyo
Trnavská cesta 52, P.o.Box 45
826 45 Bratislava

rčo: 00 607 223
DIČ: 2020878090
Bankové spojenie: Štát''a pokladnica Bratislava
čisto čtu: 7000135898/8180
V zastrÍpení: h. doc. MUDr. Ivan Rovnf PhI)., MPH

riaditel'

(ďalej len''objednávatel".)

2. PREDMET ZMLUVY

2.|'. Zhotovite|' sa zavázuje, že za podmienok dohodnuffch v tejto rámcovej zm|uve o die|o
vyhotoví pre objednávate|'a t|ačivo uvedené v príIohe tejto zmluve.

2.2. objednávatel' sa zavázuje riadne zhotovené dielo prevziať a zap|atit' dohodnutrí cenu
diela.



3. MIESTO A CAS PLNENIA.

3.1. Miesto plnenia predmetu tejto zmluvy zhotovené dielo bude dodané na Úrad
verejného zdravotníctva SR.

3.2. Čas p|nenia do t4 dní od podpísania zm|uvy a dodania kompletnych tlačoqich
podkladov, alebo odsrihlasenia autorskych korekt r.

4. CENA ZA DTELO.

4.1. Cena za dielo je uvedená vprílohe tejto zmluvy. Cena je dohodnutá v zmysle zákona
Národnej rady SR č. |8196 Zb. z. o cenácho pre dielo určené názvom. jednotkou
množstva, kvalitatívnymi a dodacími podmienkami dohodnutfmi zmluvnymi stranami.

5. PLAToBNE A FAKTURAčNÉ PoDMIENKY.

5.1. objednávatelo bude uhrádzato cenu diela na základe dařového dokladu, faktriry, Po
písomnom prevzatí diela.

5.2. Splatnost'faktrÍry je do 30 dní od jej obdržania objednávatel'om.

5.3. Úhrada prebehne bezhotovostnym stykom bez zá|ohovej platby.

6.1. Prechod vlastníctva na objednávate|'a nastáva aŽ po riplnom zap|atení dodaného
tovaru.

7. PRECHoD ZoDPoVEDNoSTI ZA ŠKoDU.

7.|. Zoďpovednost' za škodu prechádza na objednávatel'a prevzatím tovaru alebo
momentom, kedy umožní zhotovitel' disponovat' tovarom obj ednávate|oovi.

8. DoDÁvKA.

8.1. Dodávka je uskutočnená včas, ked' k nej dÓjde v priebehu dodacej lehoty. V prípade,
Že dodávka nebude realizovaná v priebehu dodacej lehoty, poskytuje objednávatel'
zhotovite|bvi respíro v dl'žke 5 dní. Pokialo zhotovitel' dodá die|o v priebehu tohto
respíra bude sa dodávka považovat) za včasn . objednávatel' je povinny vytvárat,
vhodné podmienky pre rfchlu dodávku resp. vykládku diela. v prípade, že
objednávatel' zapríčiní omeškanie oneskorenou vykládkou, je povinny uhradit'

6. PRECHOD VLASTNI A NA oBJEDNÁvnrpr,l.



zhotovitel'ovi všetlcy nákladyo ktoré jeho konaním vznikli. Dodávka je splnená,
akonáhle je dodaná k dispozícii objednávatel'ovi v sklade zhotovitel'a. V prípade, že
dopravu zabezpečuje zhotovitel', je dodávka splnená doručením tovaru do miesta
určenia.

9. ZMLUVNÉ PoKUTY.

9.|.. v prípade omeškania s dodaním diela v termíne dohodnutom v jednot|ivfch
objednávkach, pokialo omeškanie nezavinil objednávatel'o má objednávatel' nárok na
zniženie ceny diela o 0,2o/o z ceny diela zakažd! započaÚf deř omeškania.

9.2.v prípade omeškania objednávatel'a s r'ihradou platby má zhotovitelo nárok na riroky z
omeškaniaz dttnej čiastlry vo vfške 0,2vo za|<aŽdf deř omeškania.

ro. zÁnučNÉ pootuIrcNrcy n. zoopovnonosŤ zl vaoy.

10.|.. Zhotovitelo sa zaručuje vytvorit' pri skladovaní objednanfch tlačív také podmienlry na
ich skladovanie, ktoré zabezpečia bezchybné následn é užívanie ffchto tlačív.

10.2. Zhotovitel' je povinnf dodat' dielo v množstve, kvalite a vyhotovenío ktoré je podrobne
špecifikované v príIohe tejto zmluvy. Vady diela má objednávate|' právo reklamovato
do 7 dní od písomného prevzatia diela.

I.0.3. Vadné dielo zhotovitel' vymení za bezvadné v termíne dohodnutom s ohloadom na
potreby objednávatelb a kapacitné možnosti zhotovitel'a, najnesk r však do 14 dní od
dřa uznania reklamácie.

ll..l.. Zmeny v tejto zmluve je možné vykoná.r-ať len po vzájomnej dohode zmluvnfch strán
a to vflučne písomne vo forme dodatkov k tejto zmluve.

ll.2. Zm|uvné strany sa dohod|io že všetlry skutočnostio ktoré sa v srivis|osti s plnením tejto
zmluvy navzájom o druhej strane dozvedia sa považuj za obchodné tajomstvo v
zmys|e s 17 obchodného zákonníka.

l1.3. Všetlry ďalšie skutočnosti, ktoré nie srfi zohl'adnené v tejto zmluve sa riadia
ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatnj'ch srLvisiacich právnych predpisov
platnfch v čase uzatvorenia tejto zm|uvy.

lt.4. Neoddelitelhou s časťou tejto zm|uvy je príIoha, v ktorej je presná špecifikácia die|a
_ tlačiva.



1l..5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemp|ároch, |laŽdÝ s p|atnost'ou originálu, z ktorych
objednávatel' obdrží 2 rovnopisy a zhotovite|, 2 rovnopisy.

l.|-.6. Zm|uva nadob da p|atnosť a činnosť dřom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnf'mi
stranami.

V Bratislave dřa .(!..|Í:.k,6

objednávatd|'

Únno vEREJilÉHo ttJftAvnTn|cm
sLovEH$KĚJ REpUBLllfi

g2o ďíRArl$.AvA' TRNAVsKA cEsTAsz
-56-

Bratislavské t|ačiaÍnc' i .S,,
Prístavná 1 ,  P .o .BoX 195

814 ee _?J_t t i s lava



PRILOHAKZMLUVEODIELO

Nr[zov tlačiva:

Formát:

Rozsah:

Farba:

číslovač:

Papier:

Knihárske spracovanie:

Balenie:

Náklad:

Poznámka:

Cena za I ks:

osobnf radiačnf preukaz

vyška 180 mm, šírka 130 mm

obá|ka + 80 strán

obálka 1+0 ( modrá P 281)
vnrůtro 1+1 ( čierna )

l na každej vn tornej strane - v jednej brož re rovnak číslo,
formát číslovania - CRD 000 001' .... ú CRD 005 000

obálka natieranf lesktf 2009
vn tro bezdrevny 120 g

vázba vl ( šité 2 skobami)

10 l$ vo fÓlii označené štítkami s číslovaním

5 000 brož r ( 5 000 čísie| )

podklady dodané v pdf.

19í60 Sk + DPH t9olo

Brat is lnvslté t lačiaÍnc1 l .S ' .
Prís tavná  1 ,  P .o .BoX 195

814 99 _?rt_ut is lava


