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DODATOK č. 1 K RÁMCOVEJ ZMLUVE 
na poskytovanie grafických a tlačiarenských služieb zo dňa 2.1.2012 

uzatvorený medzi  zmluvnými stranami: 
 
Odberateľom: 
Názov:    Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Adresa:   T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany  
Štatutárny zástupca:  Mgr. Milan Naňo 
IČO:    00893 480 
DIČ:    2020419665 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu:   7000308066/8180, 7000308402/8180 
a 
 
Dodávateľom: 
Názov:   TRISTANPRESS, s.r.o 
Adresa:   Stummerova 29, 955 01 Topoľčany 
Zastúpený:   Rybanský Milan  
IČO:    34108483 
DIČ:    2020420215 
Bankové spojenie:  VÚB Topoľčany 
Číslo účtu:    
zapísaný v obchodnom registri pod číslom 406-5492, vydaný Obvodným úradom 
Topoľčany 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Medzi Strednou odbornou školou obchodu a služieb, T. Vanovej 2, Topoľčany 
a spoločnosťou TRISTANPRESS, s.r.o., Stummerova 29, Topoľčany, bola dňa 
2.1.2012 uzatvorená na základe vykonaného vyhodnotenia procesu verejného 
obstarávania rámcová zmluva (ďalej len „zmluva“) na poskytovanie grafických 
a tlačiarenských služieb. 
 
2. Vzhľadom k potrebe zabezpečenia tlačiarenských a grafických služieb, týkajúcich 
sa materiálov k projektu Inováciou vzdelávania bližšie k praxi, s kódom ITMS: 
26110130361, spolufinancovaných z prostriedkov EÚ na základe zmluvy č. 
054/2010/1.1/OPV (ďalej len „projekt“) a z toho vyplývajúcej špecifikácie podmienok 
zmluvy, zmluvné strany tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) sa dohodli na nižšie 
uvedených zmenách a doplneniach zmluvy. 
 

1. 
Predmet dodatku 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku „1. Predmet zmluvy“  sa za bod 1.4. 
vkladajú nové body 1.5. a 1.6 s nasledujúcim znením:  
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„1.5. Dodávateľ poskytne  a odberateľ prevezme  počas platnosti a účinnosti 
zmluvy,  najneskôr však do termínu ukončenia realizácie projektu aj grafické 
a tlačiarenské služby pre potreby projektu na základe zmluvy č. 054/2010/1.1/OPV 
v predpokladanom rozsahu a cene:  
 
1) tlačiarenské a grafické služby – tlač a výroba materiálov pre zabezpečenie 
publicity projektu  -  drobné reklamné materiály k projektu (plagáty, letáky, skladačky, 
označenie 200 ks informačných CD, nálepky,  a pod.) do celkovej predpokladanej 
ceny max.  700 Eur s DPH. 
Celková cena bez DPH: max: 583,33 EUR 
DPH 20% spolu: max. 116,67 EUR 
Celková predpokladaná cena s DPH: max.  700,00 EUR 
 
2) tlačiarenské a grafické služby – grafické spracovanie a tlač študijnej publikácie, 
materiálov: 
300 ks učebných brožúr,  60 ks označenie učeb. materiálov (cd), spolu 79 ks 
atypických učebných pomôcok – makiet do max. celkovej predpokladanej hodnoty  
5 945 EUR s DPH. 
Predpokladaný rozpis cien: 
 
a) tlač brožúr 300 ks, jednotková cena max. 10,00 EUR vrátane 20% DPH 
 
Celková cena bez DPH: max. 2500,00 EUR 
DPH 20 %: max. 500,00 EUR 
Celková predpokladaná cena s DPH: max. 3 000,00 EUR 
 
b) výroba a tlač atypických učebných pomôcok – makiet atypických rozmerov spolu 
79 ks, jednotková cena max. 35,00 EUR vrátane 20% DPH 
 
Celková cena bez DPH: max. 2 304,17 EUR 
DPH 20 %: max. 460,83 EUR 
Celková predpokladaná cena s DPH:  max. 2 765,00 EUR 
 
c) grafické spracovanie a tlač označenia učeb. materiálov 60 ks, jednotková cena 
max. 3,00 EUR vrátane 20% DPH  
 
Celková cena bez DPH: max 150,00 EUR 
DPH 20 %: max. 30,00 EUR 
Celková predpokladaná cena s DPH:  max. 180,00 EUR“ 
 
„1.6 Dodávateľ súhlasí z dôvodu zabezpečenia pravidiel hospodárnosti 
a efektívnosti využívania prostriedkov EÚ, že odberateľ pred zadaním objednávky 
s hodnotou vyššou ako 300 EUR bez DPH má možnosť a právo osloviť minimálne 
ďalších dvoch dodávateľov na overenie bežnej ceny za poskytnutie konkrétnej 
tlačiarenskej služby. V prípade, ak jeden z ďalších oslovených dodávateľov  predloží 
ponuku s výrazne nižšou cenou ako je uvedená v dodatku, požiada odberateľ 
o stanovisko poskytovateľa a bude postupovať v súlade s jeho pokynmi.“   
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku „2. Doba platnosti zmluvy“, bod 2.1,  
sa vkladá za text „...od 2.1.2012-31.12.2015“  
nové slovo „alebo“ 
 
 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku „2. Doba platnosti zmluvy“, bod 2.2,  
sa vypúšťa a nahrádza textom 
 
„2.2 Do finančného limitu sa započítava aj celková predpokladaná hodnota 
materiálov pre potreby projektu podľa bodu zmluvy 1.5 v súhrnnej maximálnej čiastke 
6 645,00 EUR (slovom šesťtisícšesťstoštyridsaťpäť) s DPH. 
V prípade vyčerpania finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou vo výške 
9.999 EUR (slovom  deväťtisíc deväťstodeväťdesiatdeväť) bez DPH  pred dátumom 
skončenia zmluvy uvedenom v bode 2.1 zmluvy, bude zmluvný vzťah ukončený 
dátumom vyčerpania uvedeného finančného limitu.“ 
 
4. V článku „5. Záverečné ustanovenia“, bod 5.1, sa vypúšťa a nahrádza textom 
„5.1 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke školy 
www.sosoasto.sk.“ 
 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku „5. Záverečné ustanovenia“, sa 
doterajšie body 5.3 a 5.4  označujú ako body 5.5 a 5.6. 
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku „5. Záverečné ustanovenia“ zmluvy sa 
pôvodný bod 5.3 mení tak, že znie nasledovne: 
„5.3  Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami alebo službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP č. 054/2010/1.1/OPV a jej dodatkov, podpísanej medzi  
Ministerstvom ŠVVaŠ SR, Stromová 11, 813 30 Bratislava v zastúpení Agentúrou 
MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ /ďalej ako Poskytovateľ/ a Strednou 
odbornou školou obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany, ktorá nadobudla 
účinnosť 30.8.2010 (ďalej ako „Zmluva“), a to všetkými oprávnenými osobami a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu v zmysle Čl. 12 VZP Zmluvy sú najmä:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;  
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 
orgán a nimi poverené osoby;  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;  
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a EÚ. 
 
 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku „5. Záverečné ustanovenia“ zmluvy sa 
pôvodný bod 5.4 mení tak, že znie nasledovne  

http://www.sosoasto.sk/�
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„5.4 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byt’ vyhotovené po vzájomnej 
dohode zmluvných strán výhradne vo forme písomných dodatkov, ktoré budú po 
podpise obidvomi zmluvnými stranami neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.“ 
 
8. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
 
9. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke školy 
www.sosoasto.sk. 
 
10. Dodatok č. 1  je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch s platnosťou originálu, 2 
rovnopisy obdrží odberateľ a 1 rovnopis obdrží dodávateľ. 
 
11. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.  
 
 
 
V Topoľčanoch, dňa 19.06.2012.        
 
 
 
 
 
....................................      ........................................ 
 Odberateľ        Dodávateľ 
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