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Rámcová zmluva 

o poskytovaní tlačiarenských služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou 

uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

(ďalej len „zmluva“) 

č. AF3-12 / 2022 

 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ:    Múzeum mesta Bratislavy 

Zriadené Zriaďovacou listinou Hl. mesta SR Bratislavy č. 746/2009, príspevková 

organizácia Hl. mesta SR Bratislavy. 

Sídlo:     Radničná 1, 815 18 Bratislava 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením  

Zodpovedný zamestnanec vo 

veciach realizácie zmluvy:   Mgr. Vladimíra Gahérová  

Bankové spojenie:    

IBAN:      

IČO:     00179744 

DIČ:     2020801761 

Kontakty:     

 

(ďalej len ,,MMB“ alebo „objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ:    BB PRINT, s.r.o.  

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 15372/B 

Sídlo:     Miletičova 3/a, 821 08 Bratislava 

Štatutárny zástupca:   Tibor Bodiš, konateľ 

Bankové spojenie:     

Číslo účtu:      

IČO:     35725681 

DIČ:     2020251959 

IČ DPH:     SK2020251959 

Kontakt:        

 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok postupu verejného obstarávateľa (v zmluve 

uvedeného aj ako „objednávateľ“) pri aplikovaní postupu verejného obstarávania zadávaného  zákazkou 

s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“). 
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1.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača (v zmluve uvedeného aj ako „dodávateľ“) 

predložená v rámci  Výzvy na predkladanie ponúk, zo dňa 25. 11. 2021, ponuku vypracoval dodávateľ na 

základe Výzvy na predkladanie ponúk, ktorú mu objednávateľ zaslal alebo odovzdal v rámci verejného 

obstarávania.  

1.3 Táto rámcová zmluva určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä vo vzťahu k cene a 

predpokladanému rozsahu plnenia predmetu zákazky. Na základe tejto rámcovej zmluvy možno zadávať 

dodávateľovi zákazku bez opätovného otvárania súťaže v rámci podmienok stanovených v tejto zmluve. 

 

1.4 Pri zadávaní zákazky na základe tejto zmluvy nemožno vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok 

určených v tejto rámcovej zmluve. Ak je potrebné, verejný obstarávateľ môže uchádzača (dodávateľa) 

požiadať o doplnenie jeho ponuky (iné druhy služieb) za predpokladu, že takéto doplnenie (ponuky) 

nepresiahne celkovú zmluvnú cenu uvedenú v bode 2.3. Predmetom doplnenia ponuky uchádzača môžu 

byť len služby identické, zastupiteľné alebo porovnateľné službám tvoriacim predmet tejto rámcovej 

zmluvy (iné druhy služieb). 

1.5 V prípade požiadavky na identické, zastupiteľné alebo porovnateľné službám tvoriacim predmet tejto 

rámcovej zmluvy (iné druhy služieb), ktoré nie sú obsahom Prílohy č. 1, sa pre výpočet ceny použije 

kalkulačný vzorec, ktorý zodpovedá najbližším charakteristikám technickej špecifikácie služby a tento sa 

upraví o rozdiely. 

 

II. 

Predmet a účel zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto rámcovej zmluvy je záväzok dodávateľa počas platnosti tejto zmluvy opakovane 

poskytovať objednávateľovi tlačiarenské služby bližšie konkretizované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, určené 

čo do druhu a rozsahu podľa jednotlivých objednávok objednávateľa, a záväzok objednávateľa zaplatiť 

dodávateľovi dohodnutú cenu za poskytnuté služby.  

 

2.2  Predmetom zmluvy podľa bodu 2.1 je poskytovanie služieb podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

 

 

 

 

 

 

 

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať uvedené tlačiarenské služby pre objednávateľa za účelom 

vyhotovovania tlačív, letákov, časopisov, plagátov, vizitiek a ostatných tlačovín bližšie vymedzených v 

Prílohe č. 1 tejto zmluvy a v jednotlivých objednávkach objednávateľa. 

2.3 Pre poskytovanie tlačiarenských služieb špecifikovaných v bodoch 2.1 a 2.2 bola objednávateľom zadaná 

zákazka s nízkou hodnotou ako postup verejného obstarávania v celkovej cene do 5 000 € bez DPH 

(„celková zmluvná cena“). V prípade, že objednávateľ vystaví objednávky presahujúce celkovú hodnotu 

zákazky, je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu o tom objednávateľa upozorniť.  

2.3 Verejný obstarávateľ môže zadávať zákazky v rozsahu nepresahujúcom celkovú zmluvnú cenu stanovenú 

v tejto zmluve. Vzhľadom na skutočnosť, že výška skutočnej  hodnoty všetkých zákaziek zadaných na 

základe tejto rámcovej zmluvy bude závislá od potrieb, možností verejného obstarávateľa, od výšky 

vyčleneného limitu pre kúpu tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy počas obdobia 12 mesiacov jej 

platnosti a tiež od výsledkov projektovej činnosti verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ nebude 

mať zmluvnú povinnosť zadať zákazky do maximálnej celkovej hodnoty uvedenej v rámcovej zmluve. 

Verejný obstarávateľ je oprávnený postupovať v súlade s článkom I bod 1.4, 1.5 tejto rámcovej zmluvy za 

Kód CPV Opis CPV 

39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 

22462000-6 Propagačný materiál 

79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 

22458000-5 Tlačoviny na objednávku 

22900000-9 Rôzne tlačoviny 
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predpokladu, že doplnenie ponuky dodávateľa nepresiahne celkovú zmluvnú cenu. Vo výpočte sumy 

predstavujúcej celkovú zmluvnú cenu je zahrnutá aj hodnota opakovaných plnení. 

 

 

 

 

III. 

Cena za poskytnuté služby 

 

3.1  Cena za poskytnuté služby je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov.  

3.2 Dohoda o cene vybraných položiek je súčasťou Prílohy č. 3  tejto zmluvy. 

3.3  V cene za poskytnuté služby sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené s poskytnutím služieb, 

vrátane prevádzkových a mzdových nákladov, odvodových nákladov, nákladov na technické prostriedky 

nákladov za dopravu na miesto dodania, vrátane ďalších nákladov dodávateľa súvisiacich s poskytnutím 

služby (napr. vyloženie publikácií v konkrétnej miestnosti určenej objednávateľom v mieste dodania). 

 

IV. 

Opakované plnenie 

 

4.1 Za opakované plnenie sa považuje každé poskytnutie služieb dodávateľom, ktoré sú predmetom tejto 

zmluvy a to v opakovaných dohodnutých lehotách.  

Predmetom opakovaného plnenia môže byť len poskytnutie služieb tvoriacich predmet tejto zmluvy, resp. 

služieb porovnateľného druhu a v porovnateľnej cene v súlade s bodom 1.4 tejto zmluvy. 

4.2 Každé opakované plnenie bude realizované v periodicite maximálne jedenkrát za mesiac/pracovisko, resp. 

v dlhšom časovom úseku v závislosti od potrieb objednávateľa. Ak to bude vyplývať z požiadaviek 

stanovených pre čerpanie rôznych finančných mechanizmov, môžu byť opakované plnenia (ďalšie 

poskytnutie služieb dodávateľom) uskutočňované aj v iných termínoch stanovených po vzájomnej dohode 

zmluvných strán.  

4.3 Objednávateľ upovedomí dodávateľa elektronickou formou o svojom záujme obstarať ďalšie služby na e-

mailovú adresu dodávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a súčasne pripojí zoznam služieb obsahujúci 

identifikáciu a požadovaný rozsah služieb, ktoré má v záujme obstarať (ďalej len „objednávka“). Služby 

budú definované takým spôsobom, aby mohol dodávateľ vypracovať a predložiť cenovú ponuku na 

identické alebo zastupiteľné služby. 

4.4 Súčasne s objednávkou predloží objednávateľ dodávateľovi podklady na realizáciu tlače vo formáte PDF, 

alebo textové podklady v textovom editore (napr. vo formáte Word, obrázky vo forme výtlačkov, 

fotografií, alebo v digitálnej forme vo formáte TIF, JPG, RAW alebo porovnateľných formátoch vhodných 

pre zalomenie a sadzbu). Dodávateľ následne vypracuje odsádzaný materiál na korektúru a dodá ho 

objednávateľovi na jeho odsúhlasenie. Objednávateľom odsúhlasený materiál bude podkladom pre 

vypracovanie zákazky dodávateľom v lehote plnenia podľa bodu 5.3 tejto zmluvy.  

4.5 Dodávateľ je povinný vypracovať a predložiť objednávateľovi cenovú ponuku za objednané služby 

najneskôr do 48 hodín od prijatia jeho objednávky. 

4.6 Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že fakturácia za každé opakované plnenie bude realizovaná po 

vzájomnom odsúhlasení každého opakovaného plnenia. Splatnosť faktúr bude určená v súlade s 

podmienkami uvedenými v článku VI. tejto zmluvy. 

4.7 V prípade neodoslania cenovej ponuky dodávateľom v lehote stanovenej podľa bodu 4.5 tohto článku, 

vyzve objednávateľ dodávateľa na jej dodatočné predloženie do 24 hodín s upozornením, že v prípade 

nerešpektovania takéhoto upozornenia, má objednávateľ právo postupovať v súlade s článkom XI. bod 

11.2 tejto zmluvy.  
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V. 

Záväzná objednávka, miesto a lehota plnenia 

 

5.1 Záväznou objednávkou na účely tejto zmluvy sa rozumie potvrdené zadanie objednávateľa (e-mailom) 

obsahujúce požiadavky na rozsah a obsah tlačiarenských služieb, a to najmä: 

 a.) názov, príp. meno autora a presnú špecifikáciu, t. j. formát v milimetroch, rozsah v stranách, 

farebnosť vnútra a obálky, všetky navrhované papiere, povrchovú úpravu, väzbu príp. ďalšie požiadavky a 

jednotkovú cenu bez DPH; 

 b)  formu podkladov a spôsob ich prevzatia/dodania; 

 c)  miesto a termín plnenia predmetu zmluvy; 

 d)  kontaktnú osobu s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu; 

 e)  dátum vystavenia, pečiatku objednávateľa a podpis osoby zodpovednej za vystavovanie objednávok. 

Záväznú objednávku vystaví objednávateľ po splnení všetkých podmienok podľa článku IV. tejto zmluvy. 

Za objednávateľa sú kompetentní zadávať a vystavovať záväzné objednávky zamestnanci objednávateľa 

uvedení v Prílohe č. 5. 

5.2.   Miestom dodania služieb je sídlo objednávateľa, resp. sídlo jeho prevádzky tak, ako je uvedené v záhlaví 

tejto zmluvy. 

5.3 Lehota plnenia bude objednávateľom konkretizovaná v záväznej objednávke; takto stanovená lehota 

nesmie byť dlhšia ako 5 (päť) pracovných dní od doručenia záväznej objednávky, prípadne až po zostavení 

kompletnej objednávky podľa osobitnej dohody na základe dohovoru prostredníctvom e-mailu s osobou 

poverenou objednávaním.  

 

VI. 

Platobné podmienky 

 

6.1 Predmet zmluvy môže byť financovaný z: 

a) dotačných finančných prostriedkov štátneho rozpočtu; 

b) vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa;  

c) prípadne iných finančných mechanizmov. 

6.2 Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. Zmluvné strany sa dohodli na platbe za poskytnuté služby 

bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je na faktúre 

uvedený iný účet, a to na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej dodávateľom vždy na konci 

kalendárneho mesiaca. Faktúra bude vystavená na základe rámcovej objednávky v Prílohe. č. 4 tejto 

zmluvy. 

6.3 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr závisí od druhu financovania jednotlivých položiek služieb a odvíja sa 

nasledovne: 

6.3.1 Lehoty splatnosti pri úhrade platieb zo zdrojov (dotačných finančných prostriedkov štátneho 

rozpočtu; vlastných finančných zdrojov objednávateľa) je lehota splatnosti faktúr 30 dní  odo dňa 

doručenia daňového dokladu (odo faktúry), alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia 

dodávateľom (preukázanie formou dodacieho listu podpísaného zmluvnými stranami)  v závislosti 

od tohto, ktorý z týchto dní nastal neskôr. 

6.3.2 Lehoty splatnosti pri úhrade platieb z iných finančných mechanizmov  

Dodávateľ je povinný v prípade financovania  z iných finančných mechanizmov akceptovať  

aktuálnu metodiku ich financovania, spôsob financovania , vrátane stanovených dôb splatnosti 

faktúr. 

6.4 Objednávateľ je oprávnený platbu kúpnej ceny alebo jej časti zadržať, ak neboli služby poskytnuté 

v požadovanom množstve alebo kvalite. 

6.5 V prípade, ak objednávateľom objednané služby nie je dodávateľ schopný zabezpečiť z dôvodu, že sa 

prestali poskytovať, resp. z obdobného dôvodu, je dodávateľ povinný objednávateľovi bezodkladne 
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ponúknuť služby kvalitatívne porovnateľné, v cene objednávateľom pôvodne objednaných služieb alebo 

v nižšej cene. 

 

 

VII. 

Povinnosti dodávateľa 

 

7.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby v rozsahu a kvalite podľa záväznej objednávky,  v 

zodpovedajúcej akosti a vyhotovení, odovzdať všetky doklady, ktoré sa na služby vzťahujú a to pri dodaní 

služieb v mieste tohto dodania. 

 

 

VIII. 

Povinnosti objednávateľa 

 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje služby poskytnuté dodávateľom v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za 

ne dohodnutú kúpnu cenu. 

8.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas (najneskôr 

posledný deň splatnosti dohodnutý podľa zmluvy). 

8.3 Objednávateľ je povinný skontrolovať, či boli služby poskytnuté dodávateľom v súlade s touto zmluvou 

a záväznou objednávkou objednávateľa a to ihneď po poskytnutí služby dodávateľom v mieste dodania. 

 

 

IX. 

Vady plnenia 

 

9.1 Ak objednávateľ zistí, že dodané služby majú vady, má právo požadovať: 
(i)  poskytnutie náhradného plnenia namiesto vadného plnenia,  
(ii)  poskytnutie chýbajúceho plnenia,  
(iii)  primeranú zľavu z ceny za poskytnuté služby, alebo  
(iv) vystavenie dobropisu na reklamované služby.  
Tým nie je dotknuté ustanovenie § 440 Obchodného zákonníka.  

9.2   Reklamáciu je objednávateľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil, alebo mal 
zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa bodu 8.3 tejto 
zmluvy.  
Ak oprávnenú reklamáciu objednávateľ uplatní v lehote do 7 dní odo dňa poskytnutia (dodania) služby, 
má právo na vrátenie celej ceny za poskytnuté služby. 
V písomnej reklamácii je objednávateľ povinný uviesť číslo faktúry, alebo dodacieho listu vzťahujúce sa na 
vadné plnenie. 

9.3 Práva objednávateľa zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby sa nemôžu priznať v súdnom konaní, 
ak ich objednávateľ neuplatní najneskôr do dvoch rokov od doby poskytnutia služby. Pri vadách, na ktoré 
sa vzťahuje záruka, platí namiesto tejto lehoty záručná doba. 

 

 

X. 

Doba trvania zmluvy 

 

10.1  Táto rámcová dohoda sa uzatvára na do 31. 12. 2022, resp. do naplnenia finančného limitu, ktorý sa rovná 

zmluvnej cene podľa tejto rámcovej zmluva, pričom táto rámcová zmluva zaniká z tej právnej skutočnosti, 

ktorá nastane ako prvá. Rozsah odobratých služieb bude závislý od aktuálnych potrieb objednávateľa 

počas trvania rámcovej dohody, ale najviac v rozsahu celkovej zmluvnej ceny. 
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XI. 

Zánik zmluvy 

 

11.1 Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť zmluvu aj pred uplynutím doby trvania zmluvy uvedenej v čl. X tejto 

zmluvy: 

a/  dohodou; 

b/ písomnou výpoveďou danou ktoroukoľvek zo zmluvných strán  a to kedykoľvek aj bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná doba sú dva mesiace; začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a skončí  sa uplynutím posledného dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca. 

11.2 Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu aj jednostranným písomným odstúpením od tejto zmluvy 

v prípade porušenia zmluvy dodávateľom.  

 Za porušenie tejto zmluvy dodávateľom sa považuje najmä: 

(i)    omeškanie s dodaním služieb o viac ako 15 dní; 

 (ii)   opakované dodanie služieb v nezodpovedajúcej kvalite alebo množstve;  

(iii) nečinnosť dodávateľa vo vzťahu k povinnosti predložiť cenovú ponuku za účelom stanovenia ceny 

opakovaného. 

11.3 Odstúpenie od tejto zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Účinnosť 

odstúpenia od zmluvy nastane okamihom jeho doručenia objednávateľovi. 

 

 

XII. 

Osobitné ustanovenia 

 

12.1 Pre doručenie akejkoľvek písomnosti, vrátane oznámenia o odstúpení od zmluvy platí, že povinnosť 

doručenia písomnosti je splnená, keď ju adresát prevezme, odmietne prevziať alebo dňom, keď ju pošta 

vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú.   

12.2  Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytnúť a nezverejňovať tretím osobám  žiadne informácie, ktoré získali 

v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy, prípadne, ktoré by mohli poškodiť obom alebo jednému zo 

zmluvných strán. 

12.3   Zmluvné strany súhlasia, že v súlade s podmienkami čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov EÚ a iných finančných mechanizmov (ak nastane taký prípad), strpia výkon kontroly (auditu) 

súvisiaceho s overovaním s poskytovania služieb, kedykoľvek počas trvania platnosti zmlúv a podmienok 

čerpania štrukturálnych fondov EÚ, iných finančných mechanizmov, a to oprávnenými osobami v zmysle 

záväzkov objednávateľa vyplývajúcich z uvedených zmlúv o finančnej pomoci a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. 

12.4  V prípade akýchkoľvek zmien (obchodného mena, sídla, štatutárov, IČO, IČ DPH) v subjektoch 

účastníkov zmluvy, sú zmluvné strany povinné si ich navzájom oznámiť. Ak dôjde z dôvodu neoznámenia 

zmien v subjektoch účastníkov zmluvy k spôsobeniu škodu, má poškodená zmluvná strana nárok na jej 

náhradu. 

 

 

XIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

13.1 Vzťahy vyplývajúce z tejto rámcovej zmluvy, pre ktoré neplatia osobitné ustanovenia tejto zmluvy, sa 

spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len 

„Obchodný zákonník“), ktoré upravujú vzťahy obsahom aj účelom im najbližšie a to najmä 

ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka („Zmluva o dielo“) a subsidiárne tiež ustanoveniami 

§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka („Kúpna zmluva“). 
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13.2 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s ňou, ktoré medzi účastníkmi zmluvy vzniknú, 

sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade ak sa zmluvné strany nedohodnú, príslušný 

je všeobecný súd objednávateľa.   

13.3 Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané písomne a schválené obidvomi 

zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

13.4 Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.  

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu  uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok.  

13.6 Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpísali. 

13.7 Rámcová zmluva je platná dňom podpisu zmluvných strán a účinná nasledujúci deň po  

                jej    zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

13.8 Dodávateľ prehlasuje, že súhlasí so zverejnením obsahu tejto zmluvy podľa článku 13.7. 

 

 

Objednávateľ:                    Dodávateľ: 

 

V Bratislave, dňa     V Bratislave, dňa 

 

 

 

 

 

 

              

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

Mgr. Zuzana Palicová                                             Tibor Bodiš                     
poverená vedením                                                                       konateľ BB Print, s.r.o. 

                 Múzea mesta Bratislavy                                           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Prílohy:  

Príloha č. 1: Výzva na predloženie ponuky 

Príloha č. 2: Záznam z prieskumu trhu  

Príloha č. 3: Cenová ponuka 

Príloha č. 4: Rámcová objednávka 

Príloha č. 5: Zamestnankyne a zamestnanci kompetentní zadávať a vystavovať záväzné objednávky za 

objednávateľa (formou e-mailu) 
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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU NA POSKYTNUTIE SLUŽBY 

33 Lesnica 

Múzeum mesta Bratislavy, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „ZVO“), uskutočňuje výber dodávateľa podľa § 117 ZVO na predmet zákazky 

Tlačiarenské služby 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ: Múzeum mesta Bratislavy  

zriadené Zriaďovacou listinou Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 746/2009, príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

Sídlo:  Radničná 1, 815 18 Bratislava 

Krajina: Slovenská republika 

IČO: 00179744 

DIČ: 2020801761 

Web: www.muzeumbratislava.sk 

Kontaktná osoba: Mgr. Vladimíra Gahérová 

E-mail:  

Mobil:  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: elektronicky na e-mailovú adresu..., Oddelenie 
komunikácie a marketingu, Múzeum mesta Bratislavy  

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Vladimíra Gahérová 

4. Predmet obstarávania: (predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky) 

Kód CPV:  

39294100-0 / Informačné a propagačné výrobky 

22462000-6 / Propagačný materiál 

79800000-2 / Tlačiarenské a príbuzné služby 

22458000-5 / Tlačoviny na objednávku 

22900000-9 / Rôzne tlačoviny 

5. Typ záväzkového vzťahu, ktorý bude výsledkom verejného obstarávania: 

Zmluva o poskytnutí služieb, ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom v lehote viazaností 

ponúk. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

• Tlač plagátov A1 (jednostranne, 90 g, natieraný, lesklý) v počte 6 kusov 
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• Tlač letákov A4 (Pur coton smoke 350 g / Crush corn 350g) v počte 150 kusov 
jednostranne aj obojstranne, farebnosť 4+4 

 

• Tlač letákov A6 (Pur coton smoke 350 g / Crush corn 350g) v počte 150 kusov 
jednostranne aj obojstranne, farebnosť 4+4 

 

• Vizitky (Pur coton smoke 350 g / Crush corn 350g) v počte 1 000 kusov 
oblé rohy, 85 x 54 mm / čierna alebo jedna farba /obojstranne 

 

• DL pozvánky (Pur coton smoke 350 g / Crush corn 350g) v počte 50 kusov  
oblé rohy, 100 x 210 mm, voľný list, obojstranne 

 

• Tlač letákov A3 (IQ color 120 g, rôzna farebnosť) v počte 500 kusov 
Ak by sa dalo ísť do ofsetovej tlače, farebnosť: vždy 1 farba z Pantone (pôjde o mesačný 

program, ktorý chceme farebnostne variovať), 3 bigy 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: N/A 

Poznámka: predložená cenová ponuka bude slúžiť jednak na určenie predpokladanej hodnoty 

zákazky a zároveň aj na určenie úspešného uchádzača. 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

Miesto:  Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava 

Termín: odo dňa podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom (predpoklad december 2021) až do 

termínu vecného ukončenia zmluvy o poskytnutí služieb. 

9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: N/A  

10. Financovanie predmetu zákazky: Rozpočet Oddelenia marketingu a komunikácie Múzea mesta 
Bratislavy. 

11. Lehota na predloženie ponuky: 26.11.2021 do 14:00 hod.  

12. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom  

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

Kritériom na vyhodnotenie ponúk vo vyššie uvedenom prípade je: najnižšia cena, t. j. ponuková 

cena celkom s DPH v €, resp. konečná cena na celý predmet zákazky = 100%.  

Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH, resp. konečnou cenou v 

prípade neplatcov DPH. Poradie ostatných ponúk sa určí vzájomným porovnaním ponukových cien 

(vyššia cena – nižšie poradové miesto). 

 

14. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

forma, počet vyhotovení ponuky:  

- vyplnená a podpísaná príloha v elektronickej forme (oskenovaná podpísaná písomná podoba),  
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- na celý predmet zákazky (nie iba na určité časti), 

spôsob označenia e-mailovej správy v prípade elektronickej podoby:  

- do predmetu správy dodávateľ uvedie: VO / Tlačiarenské a príbuzné služby; 

15. Otváranie ponúk: 29.11.2021 o 16.00 hod. v budove MMB, Radničná 1, Bratislava 

16. Postup pri otváraní ponúk:  

Otváranie ponúk je neverejné.  

17. Lehota viazanosti ponúk: do 31. 12. 2021  

18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Mgr. Vladimír Gahérová  

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

- verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy overí vo verejných databázach oprávnenosť 
úspešného uchádzača dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce; 
t.j. u právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského 
registra; 

- úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ zašle návrh zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy.  

 

V Bratislave 18. 11. 2021 
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ZÁZNAM Z PRIESKUM TRHU 

 

Záznam z prieskumu trhu pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  

Obchodné meno / Názov Múzeum mesta Bratislavy 

Sídlo Radničná 1, 815 18 Bratislava 

IČO 00179744 

Štatutárny zástupca Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením 

Kontaktná osoba  Mgr. Vladimíra Gahérová 

e-mail  

Mobil:  

 

2. Predmet zákazky: Tlačiarenské služby 

 

3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce): služby  

4. Kód CPV: 

39294100-0 / Informačné a propagačné výrobky 

22462000-6 / Propagačný materiál 

79800000-2 / Tlačiarenské a príbuzné služby 

22458000-5 / Tlačoviny na objednávku 

22900000-9 / Rôzne tlačoviny 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  do 5 000 € / priemer cien 

6. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:  na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a 

následného predloženia cien alebo ponúk 

7. Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk2:  najnižšia cena (cena s DPH v prípade 

platiteľov DPH alebo 

 konečná cena v prípade neplatiteľov DPH) 

  

 
1 Uviesť aký:  a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk, 

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty 

tovaru/služby/stavebnej práce,  

c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.). 
2 Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH. 
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a) zoznam oslovených dodávateľov3 :

Názov osloveného 

dodávateľa 

Dátum 

oslovenia 

Spôsob 

oslovenia 

O
p

rá
vn

e
n

ie
 d

o
d

á
va

ť 

p
re

d
m

e
t 

zá
k
a

zk
y 

(á
n

o
/
n

ie
) 

Spôsob 

overenia 

oprávnenosti 

dodávať 

predmet 

zákazky4 

Z
á

k
a

z 
ú

č
a

s
ti

 v
o

 v
e

re
jn

o
m

 

o
b

s
ta

rá
va

n
í 
(á

n
o

/
n

ie
) 

Spôsob 

overenia zákazu 

účasti vo 

verejnom 

obstarávaní 

P
ri

ja
tá

 p
o

n
u

k
a

: 
á

n
o

/
n

ie
 

BB Print, s.r.o. 9.11.2021 e-mail áno www.zrsr.sk nie www.uvo.gov.sk áno 

vach.print 9.11.2021 e-mail áno www.zrsr.sk nie www.uvo.gov.sk áno 

Typocon s.r.o. 9.11.2021 e-mail áno www.zrsr.sk nie www.uvo.gov.sk áno 

BITTNER print s.r.o. 14.11.2021 e-mail áno www.zrsr.sk nie www.uvo.gov.sk áno 

dobrotlač, s. r. o. 18.11.2021 e-mail áno www.zrsr.sk nie www.uvo.gov.sk áno 

REMPrint, s.r.o. 18.11.2021 e-mail áno www.zrsr.sk nie www.uvo.gov.sk áno 

b) zoznam predložených ponúk5:

Názov a sídlo uchádzača, 

ktorý predložil ponuku 

Dátum a čas 

predloženia 

Návrh na 

plnenie kritéria6 

Vyhodnotenie 

splnenia podmienok7 
Poznámka 

vach.print 

Tomášikova 26  

821 01 Bratislava 

15.11.2021 

11:48 

315,00 € bez 

DPH 
2. platca DPH 

BITTNER print s.r.o. 

Ivanská cesta 2C, 821 04 

Ružinov 

26.11.2021 

12:55 

405,60 € bez 

DPH 
3. platca DPH 

dobrotlač, s.r.o. 

Pestovateľská 2, 821 04 

Bratislava 

26.11.2021 

11:30 

479,00 € bez 

DPH 
4. platca DPH 

BB Print, s.r.o. 

Miletičova 3/a, 821 08 

Bratislava 

25.11.2021 

19:55 

294,90 € bez 

DPH 
1. platca DPH 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8:

Identifikácia zdroja údaju 

Odkaz na internetovú 

stránku  

(ak relevantné) 

Identifikovaná 

suma/hodnota kritéria 
Poznámka 

3 Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou hodnotou, ak prijímateľ 

nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na zakazkycko@vlada.gov.sk) 
4 Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade zákazu účasti webové 

sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu zákazky printscreen z registra osôb so zákazom 

účasti. 
5 Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili. 
6 napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH. 
7 Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky kladené 

na predmet zákazky a pod.).
8 Vyžadujú sa minimálne tri identifikované zdroje. 
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d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:

8. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: N/A 

9. Identifikácia úspešného uchádzača: BB Print, s.r.o. 

Miletičova 3/a, 821 08 Bratislava 

10. Cena úspešného uchádzača9 : 294,90 € bez DPH (353,88 € s DPH) 

11. Spôsob vzniku záväzku10: rámcová zmluva o spolupráci  

12. Podmienky realizácie zmluvy11: miesto realizácie a lehota plnenia 

1. miesto realizácie:

a) Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava

2. časť plnenia – priebežne, najneskôr však do 31.12.2022

13. Miesto a dátum vykonania prieskumu: 26.11.2021, Bratislava 

14. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb: Mgr. Vladimíra Gahérová 

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

.. 

Vladimíra Gahérová 
osoba poverená na výkon VO 

.. 

Prílohy12: 

1. Cenové ponuky – 4x

9 Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena. 
10 Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod. 
11 Lehota plnenia a miesto realizácie. 
12 Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu 

medzi ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO. 

mmba
Odtlačok
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Zamestnankyne a zamestnanci kompetentní zadávať a vystavovať záväzné objednávky za objednávateľa 

(formou e-mailu): 

Vladimíra Gahérová 

Katarína Selecká 

Magdaléna Scheryová 

Magdaléna Kuchtová 

Viktor Agócs 

Marianna Tutková 

Daniel Hupko 




