
 

 

                                                  Rámcová zmluva 

                  o poskytovaní tlačiarenských služieb, grafických služieb 

a ďalších služieb súvisiacich s tlačou   uzatvorená v zmysle ust. § 269 zákona č. 513/1991  

                        Obchodného zákonníka  v znení neskorších predpisov  

 

                                                        medzi  

 

1. Objednávateľom  

 

Názov :                     Stredná odborná škola obchodu a služieb  

Sídlo :                       T.Vansovej č. 2, 955 01  Topolčany 

 

Zastúpená :               Mgr. Milan Naňo - riaditeľ 

IČO :                         00893480 

DIČ :                         2020419665                                                         IčDPH: SK2020419665     

Bankové spojenie :   Štátna pokladnica, Bratislava 

Číslo účtu :               IBAN  SK94 8180 0000 0070 0030 8066  

                                 IBAN  SK43 8180 0000 0070 0030 0402  

                                                                                                               /ďalej len objednávateľ/ 

A  

 

2. Poskytovateľom  

 

Názov :                     Tristanpress, spol. s r.o. 

Sídlo:                        Stummerova 29, 955 01  Topoľčany 

 

Zastúpený :                Svetlana Rybanská  

IČO :                         34108483 

DIČ :                         2020420215                                                       IčDPH : SK2020420215 

Bankové spojenie :   VÚB, a.s. 

Číslo účtu :                IBAN SK18 0200 0000 0000 1400 4192 

 

Zapísaný v :               v živnostenskom registri  Okresného  úradu  Topoľčany 

                              Číslo živnostenského registra: 406-5492 
                                                                                                              /ďalej len poskytovateľ/ 

 

 
                                                                           Čl. I. 

                                                              Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je rámcová úprava vzájomných vzťahov medzi Objednávateľom  a 

Poskytovateľom po bodu právnej záväznosti tejto  Zmluvy  pri poskytovaní služieb uvedených v odst. 2 

a 3 tohto článku Zmluvy.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje po dobu právnej záväznosti tejto Zmluvy poskytovať Objednávateľovi 

komplexné tlačiarenské služby, grafické služby a ďalšie služby súvisiace  s tlačou a Objednávateľ sa 

zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včas poskytnuté služby dohodnutú cenu v zmysle a za 

podmienok uvedených v tejto Zmluve.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že službami pre potreby tejto Zmluvy sa rozumie najmä: 

 

 

 

 



 

 

*  Výroba stravných lístkov  

          -  stravné lístky pre zamestnancov    

          -  stravné lístky s označením obed - cena  

           

         Špecifikácia : 

    Stravný lístok číslovaný,  lepený do blokov po 100 kusoch , o rozmere 12 x 5 cm,  

     rozdelený na  dva diely : - Poukážka a  Objednávka. 

.  

                Pozn.  Pri stravných lístkov pre zamestnancov sa jedná o farebný podklad vždy iná  

                farba   na mesiac.  Stravné lístky s označením - cena obed -  po celý rok rovnaká  farba.    

             

            *   Výroba Stravných lístky   A4  kartón                                                                   

 

          Špecifikácia : 

     Každý lístok perforovaný zvisle i vodorovne, vždy iná farba  

 

          *     Výroba  PPD dvojdielna - 2 druhy :  strava                                                        

                                                          ubytovanie                                                 

 

         *      Tlač Náborový leták    

           Formát A, 4 + 4,  

 

         *       Tlač  Náborový kalendár 3-dielny 

                  Formát 15x10,5 cm, farebnosť 4+2+jednotstranný UV lak, 1 x falcovanie                               

 

   *       Tlač Vizitky                                                                                                  

                  9x 5 cm, 10 x 100 ks, 300 g papier, farebnosť 4+0                                

 

          *      Tlač lístku -   občerstvenie     

 

          *       Tlač -    Značiace etikety     

   

          *       Tlač  -  Propagačné letáky A5 80 g papier  

                   Farebnosť 4+4, l druh minimálne 200 ks   

  

          *       Viazanie  -   Triedna kniha                                                                             

                   Tvrdá väzba  šitá so štítkom  

 

          *      Viazanie  - Špeciálna väzba :  

                  protokoly a katalógové listy  

                  /vlepovanie a šitie strán/  =     Hrúbka väzby -  2,5  cm 

                                                                             1,8  cm 

                                                                             4,0  cm 

                                                                             5,0  cm 

                                                                              6,0  cm    

                                                                              7,0  cm 

                                                                         8,4-8,8 cm  

 

        *      Tlač -  Protokol Prevoz stravy      

 

        *      poskytnutie ďalších služieb spojených so zabezpečením tlačiarenských a grafických služieb podľa  

                požiadaviek Objednávateľa . 

                                                                         

                                                                              Čl. II. 

                                                              Spôsob poskytnutia služby 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovanie služieb sa bude uskutočňovať na základe objednávok  

        doručených Objednávateľom Poskytovateľovi , a to prostredníctvom emailu alebo telefonicky.  

 



 

 

2. Objednávka musí obsahovať  presne vymedzenie požadovanej služby, a o uvedením jej druhu 

a množstva, požadovaného termínu a času, do ktorého má služba poskytnúť. Objednávky bude 

vyhotovovať Objednávateľ priebežne a podľa aktuálnych potrieb.  

3. Poskytovateľ sa zaväzuje , že Objednávateľovi služby riadne a včas v zodpovedajúcej kvalite 

a s odbornou starostlivosťou v súlade s technickými normami pre polygrafickú  výrobu , ako aj podľa 

Objednávateľom dodaných podkladov a textov a za podmienok  dohodnutých v tejto Zmluve ako aj 

v jednotlivých objednávkach vystavených na Základe tejto zmluvy.    

4. Zmluvné strany sa zaväzujú písomne si oznamovať všetky skutočnosti, ovplyvňujúce poskytovanie 

služieb ovplyvňujúce poskytovanie služieb po stránke obsahovej a termínovej.  

 

                                                                                 Čl. III. 

                                                         Miesto, termín a čas poskytovania služieb 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že miesto poskytnutia služby, termín a čas poskytovania služby sa upresní 

pri jednotlivých objednávkach, na základe požiadaviek Objednávateľa. 

 

                                                               Čl. IV. 

                                               Cena a platobné podmienky     

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnuté služby je stanovená v súlade so zákonom NR SR 

č. 18/1196 Z.z. o cenách a je bližšie špecifikovaná v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tejto Zmluvy. Dohodnuté ceny sú stanovené bez DPH, ktorá bude pripočítaná k cenám 

v zodpovedajúcej výške stanovenej  príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom platným 

v SR. V dohodnutej cene  za poskytnuté služby sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa. 

2. Cena za poskytnuté služby nesmie presiahnuť za obdobie trvania zmluvných vzťahov finančnú čias- 

       tku menej ako 5.000 €, čo je finančný limit podľa par. odst.  14 novely zákona 343/2015 Z.z. platný  

       od 1.1.2019. 

3. Poskytovateľ je oprávnený najneskôr deň po dni každého riadneho a včasného dodania služieb uvede- 

       ných v tejto Zmluve vyhotoviť faktúru za poskytnuté služby.  Faktúra  musí obsahovať náležitosti 

       daňového dokladu podľa a ust. § 74 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskor- 

       ších predpisov.   

4. Platbu vykoná Objednávateľ za preukázateľne riadne a včas dodané služby na základe riadne vysta- 

       venej faktúry do 7 dní od jej  doručenia.  

5. Pre účely tejto Zmluvy sa za dátum úhrady faktúry zo strany Objednávateľa považuje dátum odpí- 

       sania platenej sumy z účtu Objednávateľa v jeho banke.  

6. Zmluvné strany sa dohodli,  že na  vykonanie služieb v zmysle a za podmienok uvedených v tejto 

       Zmluve Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi žiadny preddavok. 

 

                                                                 Čl. V. 

                                            Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje : 

-   poskytnúť včasné a kompletné informácie a podklady na zabezpečenie poskytnutia služieb v zmysle 

    a za podmienok uvedených v tejto Zmluve 

-   bezodkladne informovať Poskytovateľa o prípadných zmenách pri objednávaní poskytovania služieb. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje : 

-   poskytovať služby na kvalitnej a profesionálnej úrovni v zmysle a za podmienok uvedených v tejto 

Zmluve 

-   poskytovať služby riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, v požadovanej kvalite, v súlade s po– 

 žiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov platných  v SR, 

-   pri  zariaďovaní  požadovanej služby konať s potrebnou odbornou starostlivosťou podľa pokynov  

Objednávateľa 

-   dbať na to, aby jeho činnosť podľa tejto zmluvy bola maximálne účelná a hospodárna 

-   dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa  k poskytovaniu služieb a na požiadanie informovať Objed- 

návateľa o priebehu poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy. 

 

                                                                 Čl. VI. 

                                      Zodpovednosť za vady a reklamačné podmienky  

1. Poskytovateľ zodpovedá za akékoľvek vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania 

Objednávateľovi a počas záručnej doby.     

 



 

 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu zistených nedostatkov poskytnutej služby, uplatní bez 

zbytočného odkladu u Poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vykonať opravu 

reklamácie na vlastné náklady. 

 

                                                            Čl. VII. 

                                               Doba trvania  zmluvy  

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy, a to od 1.4.2019 -  31.3.2021, resp. do vyčerpania finančného limitu menej ako 5000 EUR po 

dobu trvania zmluvy.  

2. Táto zmluva zaniká : 

a/  uplynutím času, na ktorý je uzatvorená, 

b/  odstúpením od Zmluvy, pričom výpovedná lehota je 2-mesačná a začína plynúť  prvým dňom mesiaca 

po doručení písomnej výpovede jednou alebo druhou stranou. 

 

 

                                                            Č. VIII. 

                                               Záverečné   ustanovenia 

 

1. Táto  zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná dňom podpisu oprávnenými  zástupcami 

oboch zmluvných strán. Nadobúda  účinnosť  dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke 

Objednávateľa. 

2. Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti, právne pomery z nej vyplývajúce, 

vznikajúce a súvisiace s platným Obchodným zákonníkom  a súvisiacimi všeobecne záväznými predpismi 

platnými v SR. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží  po jednom výtlačku.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a  vážna, prejav vôle je 

dostatočne zrozumiteľný a určitý a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si ju 

prečítali a bez výhrad súhlasia s jej ustanoveniami.  

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Kalkulácia cien.        

 

 

 

 

 

 

 

V Topoľčanoch, dňa 28.3.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Mgr. Milan Naňo – riaditeľ                                                                              Svetlana Rybanská  

           

 

      

 

 

   

 

   

 

 



 

 

                                              C e n n í k  

                 poskytovaných služieb pre SOŠ obchodu a služieb, 

                                T.Vansovej č. 2,  Topoľčany 

 
p.č.  

 

                                 názov  množstvo  cena bez DPH v € 

1. farebný výtlačok o rozmere 12 x 5 cm  
lepený do blokov  po 100 kusov, rozdelený na 2 diely  

/poukážka a objednávka / pre zamestnancov bez ceny 

 

  ks  

 

      0,0120   

2. farebný výtlačok o rozmere 12 x 5 cm  
lepený do blokov  po 100 kusov, rozdelený na 2 diely  

/poukážka a objednávka /  obed s cenou 

 

  ks  

 

      0,0120 

3. PPD dvojdielna  - strava    ks        0,0375 

4. PPD dvojdielna  -  ubytovanie        ks       0,0417 

5. Stravné lístky kartón , formát A4 
 / každý lístok perforovaný zvisle i vodorovne/ 

 

   ks 

 

      0,330  

6. Náborový leták A4    ks       0,550 

7. Náborový kalendár 3-dielny, 2-dielny 
o rozmere 15 x 10,5 cm, farebnosť 4+2+jednostranný UV lak, 

1 x falcovanie 

 

    ks 

 

      0,150 

8. Vizitky o rozmere 9 x 5 cm,  
10 x 100 ks, 300 g papier, farebnosť 4+0   

 

    ks 

 

     0,100 

9. lístok – občerstvenie      ks       0,010 

10. značiace etikety     ks      0,002 

11. Propagačné letáky, A5  
80 g papier, farebnosť 4+4 

   

    ks 

     

     0,275 

12. viazanie Triedna kniha  

/ tvrdá väzba šitá so štítkom/ 

  

    ks 

     

    7,900 

13. protokoly a katalogové listy / špeciálna väzba / 

hrúbka väzby 2,5 cm 

                       1,8 cm 

                       4,0 cm 

                       5,0 cm 

                       6,0 cm 

                       8,0 cm 

                       9,0 cm 

 

   ks 

   ks 

   ks 

   ks 

   ks 

   ks 

   ks 

 

    14,000 

    16,000 

    17,000 

    18,000 

    19,900 

    20,900 

    21,900 

  protokol – prevoz stravy A4                         ks      0,0500 

 

 

V Topolčanoch , dňa .28.3.2019 

 

 

 

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

                                                                                                  Pečiatka a podpis 

 


