
Výzva na predkladanie ponúk:  
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

 

 

Názov organizácie:   CULTUS Ružinov, a.s.  

Sídlo organizácie:   Ružinovská 28, 820 09 Bratislava  

IČO :     35874686 

DIČ :     

 

Kontaktná osoba  Ing. Patrik Cucor 

pre komunikáciu:    

Kontaktná adresa:    

mobil:     0911 146 639  

E-mail:    patrik.cucor@cultusruzinov.sk  

Adresa:  Ružinovská 28, 820 09 Bratislava  

(ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) 

 

 

1. Predmet obstarávania: Tlač propagačných materiálov. 
 

2. Druh zákazky: služba. 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:   25.000,- bez DPH 

 

4. Hlavný predmet a doplňujúce predmety zo Spoločného slovníka obstarávania 

(CPV):  79810000-5 

 

 

5. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:  

Miesto plnenia: Ružinovská 28, Bratislava  

Termín vykonania zákazky: do troch pracovných dní odo dňa doručenia objednávky. 

 

6. Financovanie predmetu zákazky: rozpočet verejného obstarávateľa 

 

7. Lehota na predloženie ponuky:  03.03.2020 

 

8. Spôsob predloženia ponuky:  osobne alebo poštou na adresu: CULTUS Ružinov, a.s., 

Ružinovská 28, 821 09 Bratislava v zalepenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ – Tlač 

2020. 

 

9. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

Uchádzač uvedenie cenu nasledovne: 

• cena spolu v Eurách bez DPH za jednotlivé položky samostatne, 

• osobitne výška DPH v Eurách za jednotlivé položky, 

• cena spolu v Eurách s DPH za jednotlivé položky, 

• ak uchádzač nie je platca DPH, túto skutočnosť výrazne vyznačí.    

Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. 
 



10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   

ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia predložená cena, pričom sa ponuka hodnotí 

ako súčet jednotlivých čiastkových cien (teda súčet jednotkovej ceny za každý druh 

poskytovanej služby). 

 

11. Podmienky účasti:  

 

Uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať predmetné služby predložením výpisu 

z obchodného registra alebo predložením živnostenského. 

Predloženie vyhlásenia v zmysle prílohy č. 2 tejto výzvy. 

 

12. Otváranie ponúk:  

 

Otváranie ponúk je neverejné a uskutoční sa 05.03.2020. 

 

13. Postup pri otváraní ponúk:.  

 

14. Lehota viazanosti ponúk:  

 

Lehota viazanosti ponuky je dva mesiace odo dňa jej predloženia. 

 

15. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Uvedené v identifikácii verejného obstarávateľa. 

 

16. Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky                                                            

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 

dôvodov:  

• nebude predložená ani  jedna ponuka, 

• ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym 

požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, 

• ak sa výrazne zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásila táto výzva na predkladanie 

ponúk. 

 

Verejný obstarávateľ v súlade s podmienkami výzvy na predkladanie ponúk oznámi 

uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.  

 

Opis predmetu zákazky tvorí prílohu tejto výzvy na predkladanie ponúk. Ponuka 

uchádzača, ktorá nespĺňa stanovené podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet 

zákazky nebude verejným obstarávateľom hodnotená. 

 

Prílohy: 

1. Opis a špecifikácia predmetu zákazky 

2. Vyhlásenie uchádzača 

3. Návrh zmluvy 

 



Príloha č. 1 

Špecifikácia predmetu zákazky: 

 

Plagáty: 

A1, 115 g, 4/0, orez  

A2, 115 g, 4/0, orez  

A3, 115 g, 4/0, orez  

A4, 115 g, 4/0, orez 

A5, 115 g, 4/0, orez 

61x91 cm, 115 g, 4/0, orez 

70x100 cm, 115 g, 4/0, orez 

13x10 cm, 200 g, 4/0, orez 

 

Vizitka: 

8,5x5,5 cm, 300 g, 4/4, orez 

 

Vstupenka: 

190x55 mm, 300 g, matný, 4/0, orez  

 

Skladačka/bulletin: 

A3, 200 g, 4/4, orez 

 

Komatex tabula: 

40x15 cm, komatex 4 mm, 4/0, orez  

20x15 cm, komatex 4 mm, 4/0, orez  

 

Kapaplast tabula: 

A3, kapaplast 4 mm, 4/0, orez  

 

Banner: 

400x90 cm, spevnenie, oká, 4/0  

500x300 cm, spevnenie, oká, 4/0  

250x150 cm, spevnenie, oká, 4/0  

184x395 cm, spevnenie, oká, 4/0  

200x90 cm, spevnenie, oká, 4/0 

361x175 cm, spevnenie, oká, 4/0 

563x92 cm, spevnenie, oká, 4/0 

 

Fotografie: 

40x30 cm, matný, 4/0, orez  

74x54 cm, tlač fotografie na komatex 0,4, priama UV potlač, 4/0 

 

Dibond: 

100x100 cm, biela, orez, 4/0 

 

Nálepka: 

50x40 cm, 4/0, orez 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 

 

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) ........................ týmto 

vyhlasuje, že 

 

je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania „Tlač propagačných 

materiálov“, ktoré sú určené vo  Výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných 

dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,   

 

všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a 

úplné, 

  

jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,  

 

predkladá iba jednu ponuku  a nie je  osobou, ktorej technické alebo odborné  kapacity by použil 

iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní, 

 

nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku, 

 

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím. 

 

 

 

 

 

v .................... dňa ...........................   .................................................. 

                         podpis 

 

 

v .................... dňa ...........................   .................................................. 

                                podpis 

 

 

 

 

 

  



Príloha č. 3 

Návrh rámcovej zmluvy: 

 

Rámcová zmluva na tlač propagačných materiálov č. 10/Z/2020/1 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ CULTUS Ružinov, a.s. 

 

sídlo: Ružinovská 28, 820 09 Bratislava 

zastúpený: Ing. František Fabián, MBA – predseda predstavenstva 

                                        – člen predstavenstva 

IČO: 35 874 686 

DIČ: 2021773941 

IČ DPH: SK2021773941 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

BIC: TATRSKBX 

IBAN: SK32 1100 0000 0026 2670 5802 

Zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3262/B 

 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

 

1.2 Dodávateľ  

 

Právna forma:  

Sídlo:   

Zastúpený:  

IČO:  

DIČ :  

IČ DPH:  

 

(ďalej len ako „predávajúci“ alebo spolu ako „zmluvné strany“) 

 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára na základe uskutočneného verejného obstarávania na predmet zákazky 

„Tlač propagačných materiálov“, kde dodávateľ predložil najnižšiu cenovú ponuku. 

 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 



2.1  Účelom tejto zmluvy je  zabezpečenie tlačových služieb a realizácia tlače propagačných 

materiálov, vstupeniek, bannerov a nálepiek dodávateľom pre objednávateľa. 

2.2 Predmetom tejto zmluvy je rámcové dojednanie podmienok poskytovania tlačiarenských 

služieb podľa špecifikácie uvedenej v bode 4.1.1 tejto zmluvy, počas trvania tejto 

rámcovej zmluvy pre objednávateľa na základe objednávok.  

 

2.3 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať tlačové služby riadne, včas a s odbornou 

starostlivosťou a realizovať tlač a dodávku tlačovín na základe osobitných písomných 

objednávok objednávateľa doručených dodávateľovi za podmienok dohodnutých v tejto 

dohode. Za písomné objednávky sa považujú aj objednávky zadané elektronicky za 

podmienok dohodnutých v tejto dohode. 

 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dodané tlačoviny riadne prevziať a za riadne poskytnuté služby 

zaplatiť dodávateľovi odmenu za podmienok dohodnutých v tejto dohode. Dodávateľ 

berie na vedomie a súhlasí s tým, že rozsah plnenia za sumu uvedenú v bode 5.1 tejto 

zmluvy je len predpokladaná, resp. maximálna a objednávateľ sa podpisom tejto dohody 

nezaväzuje vyčerpať ho v plnom rozsahu. 

 

2.5 Táto zmluva má povahu rámcovej zmluvy. Jednotlivé čiastkové plnenia musia byť vopred 

schválené oboma zmluvnými stranami na základe objednávky objednávateľa. Dodávateľ 

sa na základe tejto rámcovej zmluvy zaväzuje počas jej platnosti dodať na základe 

objednávky a v lehote požadovanej objednávateľom tlačiarenské služby podľa 

špecifikácie uvedenej v bode 4.1. tejto zmluvy (ďalej len „predmet tlače“ alebo 

„tlačiarenské služby“) a objednávateľ sa zaväzuje predmet tlače, ktorý je dodaný bez vád 

a včas prevziať a v lehote splatnosti zaplatiť dojednanú cenu za podmienok stanovených 

v tejto rámcovej zmluve. 

 

2.6 Objednávka objednávateľa musí byť vyhotovená v písomnej forme a doručená na adresu 

dodávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomnú formu sa považuje aj objednávka 

zaslaná elektronicky – e-mailom. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet tlače od 

doručenia objednávky najneskôr do 72 hodín. V prípade, ak je sídlo dodávateľa mimo 

Bratislavy, doručuje v určenej lehote predmet tlače dodávateľ do sídla objednávateľa.   

 

 

Článok III 

Cena a platobné podmienky 

 

3.1  Cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, na základe predloženej cenovej ponuky dodávateľa. Zmluvné strany sa 

dohodli, že za poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy zaplatí objednávateľ dodávateľovi 

cenu, ktorej výška bude stanovená ako súčet súčinov jednotkových cien špecifikovaných v 

Prílohe č. 1 a množstva skutočne dodaného predmetu tlače na základe objednávok 

objednávateľa.  

 

3.2 Cena je konečná a zahŕňa odmenu a všetky náklady na poskytnutie tlačiarenských služieb, 

ktoré dodávateľovi vzniknú pri plnení predmetu tejto zmluvy, vrátane všetkých nákladov 

a ceny za súvisiace nasledujúce činnosti: kontrola dodaných podkladov, vyhotovenie 



nátlačkov, tlač propagačných materiálov, balenie materiálov, doprava priamo do sídla 

objednávateľa v prípade, ak je dodávateľ so sídlom mimo Bratislavy, konzultácia. 

 

3.3 Dodávateľ je oprávnený fakturovať odmenu po dodaní tlačiarenských služieb realizovanom 

na základe každej jednotlivej objednávky. 

 

3.4  Celková a konečná cena za predmet tlače podľa tejto zmluvy je ................... EUR bez DPH, 

čo predstavuje ................... EUR s DPH. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase fakturácie. 

 

3.4.1 Jednotková cena za tlačiarenské služby jednotlivých položiek je vymedzená v Prílohe č. 1 

tejto zmluvy. 

 

3.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ sa nezaväzuje odobrať služby v 

množstve uvedenom v Prílohe č. 1. Uvedené množstvo je maximálne a objednávateľ bude 

služby využívať podľa aktuálnych potrieb. 

 

3.6 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie odmeny po dodaní predmetu tlače na 

základe jednotlivej objednávky. Objednávateľ je povinný zaplatiť faktúru do 30 dní odo dňa 

jej doručenia objednávateľovi. 

 

3.7 Faktúra dodávateľa musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu v 

zmysle právnych predpisov SR platných v deň jej vystavenia. V prípade, že faktúra nebude 

vystavená v súlade s právnymi predpismi platnými v čase jej vystavenia, objednávateľ o tom 

upovedomí dodávateľa a dodávateľ vystaví novú faktúru. Počas doby od upovedomenia 

dodávateľa do vystavenia novej faktúry splatnosť neplynie. 

 

Článok IV 

Tlačiarenské služby 

 

4.1 Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje poskytovať tlačiarenské služby, ktorými sa rozumie: 

 

 Plagáty: 

A1, 115 g, 4/0, orez  

A2, 115 g, 4/0, orez  

A3, 115 g, 4/0, orez  

A4, 115 g, 4/0, orez 

A5, 115 g, 4/0, orez 

61x91 cm, 115 g, 4/0, orez 

70x100 cm, 115 g, 4/0, orez 

13x10 cm, 200 g, 4/0, orez 

 

Vizitka: 

8,5x5,5 cm, 300 g, 4/4, orez 

 

Vstupenka: 

190x55 mm, 300 g, matný, 4/0, orez  

 

Skladačka/bulletin: 

A3, 200 g, 4/4, orez 



 

Komatex tabula: 

40x15 cm, komatex 4 mm, 4/0, orez  

20x15 cm, komatex 4 mm, 4/0, orez  

 

Kapaplast tabula: 

A3, kapaplast 4 mm, 4/0, orez  

 

Banner: 

400x90 cm, spevnenie, oká, 4/0  

500x300 cm, spevnenie, oká, 4/0  

250x150 cm, spevnenie, oká, 4/0  

184x395 cm, spevnenie, oká, 4/0  

200x90 cm, spevnenie, oká, 4/0 

361x175 cm, spevnenie, oká, 4/0 

563x92 cm, spevnenie, oká, 4/0 

 

Fotografie: 

40x30 cm, matný, 4/0, orez  

74x54 cm, tlač fotografie na komatex 0,4, priama UV potlač, 4/0 

 

Dibond: 

100x100 cm, biela, orez, 4/0 

 

Nálepka: 

50x40 cm, 4/0, orez 

 

Článok V 

Doba platnosti zmluvy 

 

5.1  Zmluva sa uzatvára do vyčerpania prideleného finančného limitu do 25.000,- EUR bez DPH, 

ale najneskôr do 31. marca 2023. 

  

5.2  Pred uplynutím doby platnosti zmluvy je možné ju vypovedať každou zo zmluvných strán v 

jednomesačnej výpovednej lehote, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota začne 

plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.  

 

5.3  Výpoveď sa druhej zmluvnej strane doručuje na adresu podľa čl. I. tejto zmluvy. Za doručenú 

sa považuje aj v prípade, ak ju druhá zmluvná strana odmietne prevziať. Výpoveď sa považuje 

za doručenú v deň, keď ju pošta vráti odosielateľovi aj ako nedoručenú.  

 

5.4 Zmluvu je možné ukončiť aj písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 

 

Článok VI 

Miesto a čas dodania 

 

6.1 Miestom dodania plnenia je sídlo objednávateľa, kde objednávateľ prevezme predmet tlače; 

v prípade, ak je dodávateľ so sídlom v Bratislave, sa doručenie do sídla objednávateľa 

nepožaduje. 

  



6.2  Dodávateľ je povinný dodať predmet tlače do 72 hodín od obdržania objednávky v zmysle 

bodu 2.6 tejto zmluvy. 

 

 

Článok VII 

Povinnosti zmluvných strán 

 

7.1 Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi poskytovať tlačiarenské služby na základe 

osobitných písomných objednávok objednávateľa doručených na adresu sídla dodávateľa 

alebo na ním uvedenú mailovú adresu. Súčasťou objednávky musia byť okrem 

špecifikácie druhu tlače a počtu požadovaných tlačovín aj kompletné grafické a textové 

podklady. 

 

7.2 Kontaktnou osobou dodávateľa oprávnenou prijímať objednávky a komunikovať na 

účely plnenia tejto zmluvy zo strany dodávateľa, ak dodávateľ neoznámi objednávateľovi 

inak, je: ..................................., mobil: ..........................., mail: .........................................  

 

7.3  Dodávateľ je povinný na základe písomnej objednávky objednávateľa dodať tlačiarenské 

služby v lehote do 72 hodín od doručenia objednávky dodávateľovi, pokiaľ v objednávke 

nie je uvedené inak. Lehota dodania plnenia plynie od doručenia objednávky a podkladov 

bez chýb alebo nedostatkov znemožňujúcich riadne poskytnutie plnenia. 

 

7.4 Objednávateľ je povinný zabezpečiť dodávateľovi informácie, ako aj všetku ďalšiu 

súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie povinností dodávateľa podľa tejto zmluvy, najmä 

odstrániť chyby alebo nedostatky podkladov. 

 

7.5  Kontaktnou osobou oprávnenou zadávať objednávky a komunikovať na účely plnenia 

tejto dohody zo strany dodávateľa je, ak objednávateľ neoznámi dodávateľovi inak,  

 Ing. Patrik Cucor, tel. č. +421 911 146 639, email: patrik.cucor@cultusruzinov.sk. 

 

7.6  Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet tlače, prevzatie potvrdiť podpisom na 

preberacom protokole, ktorý vyhotoví dodávateľ a zaplatiť za dodanie cenu za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve. 

 

Článok VIII 

Sankcie 

 

8.1  V prípade, ak dodávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä ak nedodá 

objednané tlačiarenské služby riadne, včas a v primeranej kvalite je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z hodnoty dotknutej objednávky, a to na 

základe výzvy objednávateľa v lehote do 10 pracovných dní. Tým nie je dotknuté právo 

objednávateľa na náhradu škody.  

 

8.2   V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je 

objednávateľ povinný platiť z nezaplatenej sumy zákonom stanovené úroky z omeškania, 

a to na základe výzvy dodávateľa. 

 

mailto:patrik.cucor@cultusruzinov.sk


 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1  Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Zmluva sa zverejňuje na webovom sídle objednávateľa v úplnom znení. 

  

9.2  Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom tri rovnopisy obdrží objednávateľ 

a jeden dodávateľ. 

 

9.3  Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť 

zmluvu prejavili slobodne a vážne. Prehlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani 

za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 

9.4  Túto zmluvu vrátane jej príloh je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej 

dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo 

forme písomného a očíslovaného dodatku a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 

9.5 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona 

č.513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

 

9.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov 

vyplývajúcich alebo súvisiacich so dohodou zmierlivou cestou. Pokiaľ zmierlivé riešenie 

sporu nebude možné, spor rozhodnú príslušné súdy Slovenskej republiky. 

 

9.7  Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré 

môžu mať vplyv na plnenie tejto zmluvy. 

 

9.10 Príloha č. 1 k tejto zmluve, ktorá vymedzuje jednotkové ceny za tlačiarenské služby 

poskytované v zmysle tejto zmluvy, je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 

 

 

 

Za objednávateľa: Za dodávateľa: 

 

V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa  

 

 

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

Ing. František Fabián, MBA    

predseda predstavenstva 

 

 

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

 

člen predstavenstva 

 


