Zmluva na poskytovanie grafických a tlačiarenských služieb
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany
Obchodné meno:
Právna forma:
Sídlo:
Identifikačné číslo:
DIČ/IČ DPH:
V mene ktorej koná:
Registrácia:

EIP Services, s.r.o.
s.r.o.
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
36 718 114
2022291029/ SK2022291029
Ing. Ján Sládek (konateľ)
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka
18 439/L
(ďalej len ako „poskytovateľ“)
a
Názov:
Národná transfúzna služba SR
Právna forma:
štátna príspevková organizácia
Sídlo:
Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
Identifikačné číslo:
30 853 915
IČ DPH:
SK2021764371
V mene ktorej koná: Ing. Renáta Dundová, riaditeľka
Registrácia:
zriadená zriaďovacou listinou MZ SR č. 03775-4/2003 zo dňa
02.12.2003
(ďalej len ako „objednávateľ“)
Článok II.
Úvodné ustanovenia
1.

2.

3.
4.

Poskytovateľ je úspešný uchádzač podlimitnej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s finančným limitom
18.427,- EUR (bez DPH).
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela - grafických a tlačiarenských služieb
(ďalej len „služby") pre jednotlivé odberové centrá a spracovateľské centrá
objednávateľa (ďalej len „pracoviská objednávateľa"). Predmet zmluvy bude v
priebehu platnosti zmluvy realizovaný plneniami strán v rozsahu podľa potrieb
objednávateľa pri zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
ktorými sú zmluvné strany viazané.
Poskytovateľ poskytne a objednávateľ prevezme služby, ktorých špecifikácia,
vrátane ceny, tvorí Prílohu č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Objednávanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy bude realizované na základe
objednávok po dobu platnosti tejto zmluvy, v predpokladanom množstve uvedenom v

5.

Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Vzhľadom na to, že množstvá uvedené v Prílohe č.1 sú
predpokladané množstvá, vyhradzuje si objednávateľ právo považovať tieto
množstvá za nezáväzné. V prípade potreby si objednávateľ vyhradzuje právo
objednať nižšie alebo vyššie množstvá ako sú predpokladané. V prípade, že budú
objednané nižšie množstvá ako sú predpokladané množstvá, nevzniká
poskytovateľovi automaticky nárok na dodanie kompletného rozsahu predmetu
zmluvy, tak ako je definovaný v Prílohe č.1 tejto zmluvy. V prípade, že budú
objednané vyššie množstvá ako sú predpokladané, nesmie celková cena za dodávku
predmetu zmluvy prekročiť finančný limit použitého postupu verejného obstarávania.
Služby podľa tejto zmluvy budú dodávané na základe písomných objednávok
objednávateľa, vrátane objednávok zaslaných faxom alebo e-mailom. Služby budú v
jednotlivých objednávkach v súlade s požiadavkami objednávateľa špecifikované čo
do množstva, druhu, popisne plným názvom. V každej objednávke objednávateľ v
súlade s Prílohou č. 2 k tejto zmluve uvedie aj označenie pracoviska alebo pracovísk
objednávateľa, na ktoré má byť dodávka uskutočnená. Faktúry budú vystavené
podľa uskutočnených dodávok.
Článok III.
Doba platnosti zmluvy

1.
2.

3.

4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vyčerpania finančného limitu
predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 18.427,- EUR (bez DPH). V prípade, že
nedôjde k vyčerpaniu finančného limitu predpokladanej hodnoty zákazky vo výške
18.427,- EUR (bez DPH) do 24 mesiacov odo dňa uzavretia tejto zmluvy, zmluva
zaniká uplynutím tejto doby.
Zmluvu možno vypovedať v priebehu jej platnosti písomným prejavom účastníka aj
bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane. Pre doručovanie písomností strán platí adresa sídla účastníkov.
Tým nie je dotknuté právo účastníkov ukončiť zmluvný vzťah dohodou k určitému
dátumu kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov.
Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť v zmysle príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka. Následky odstúpenia nastávajú momentom doručenia oznámenia o
odstúpení s uvedením dôvodu odstúpenia druhej zmluvnej strane. Pre prípad
odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany dohodli na vylúčení § 351 ods. 2
Obchodného zákonníka.
Článok IV.
Cena diela a platobné podmienky

1.

Cena je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.

2.

3.

4.

V cene uvedenej v Prílohe č. 1 je zahrnutá DPH, prípadné clo, náklady na dopravu na
všetky určené miesta objednávateľa a iné náklady poskytovateľa súvisiace s
poskytnutím služby. Poskytovateľ garantuje pevnú cenu podľa Prílohy č. 1 tejto
zmluvy, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany písomným dodatkom
k tejto zmluve nedohodnú inak.
Daňovým dokladom je pre účastníkov tejto zmluvy faktúra. Každá faktúra musí
obsahovať okrem náležitostí daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aj predmet dodávky, množstvo,
jednotkovú a celkovú cenu, dátum zdaniteľného plnenia, ktorý je totožný s dátumom
poskytnutia služby, dátum odoslania a dátum splatnosti faktúry.
Objednávateľ obdrží faktúru od poskytovateľa pri dodaní služby. Faktúra je splatná
v lehote 30 dní od jej doručenia objednávateľovi pripísaním na bežný účet
poskytovateľa. Ak predložená faktúra neobsahuje všetky dohodnuté náležitosti,
objednávateľ má právo vrátiť ju poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie. V
takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti momentom doručenia faktúry so
všetkými dohodnutými náležitosťami.

Článok V.
Miesto dodania a dodacie podmienky
1.
2.

3.

Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby a dodať dielo na určené miesta
objednávateľa v čase určenom objednávateľom v objednávke.
Dňom splnenia dodávky sa rozumie deň poskytnutia služby dohodnutým spôsobom na
určené miesta objednávateľa, ktoré budú konkretizované v jednotlivých písomných
objednávkach. Zoznam adries všetkých určených miesta pracovísk objednávateľa
tvorí Prílohu č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
V prípade nedodržania dodacej lehoty poskytovateľom podľa Čl. V ods. 1 tejto
zmluvy má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči poskytovateľovi
vo výške 0,3% z ceny nedodaného, resp. neskoro dodaného predmetu za každý aj
začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu
vzniknutej škody.
Článok VI.
Záruka a zodpovednosť za vady

1.

2.

3.

Poskytovateľ je povinný dodať objednávateľovi služby v množstve a akosti podľa
podmienok tejto zmluvy. V prípade, že sa tak nestane, má dielo vady. Vady diela je
objednávateľ povinný písomne reklamovať u poskytovateľa bez zbytočného odkladu
po ich zistení. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť
reklamáciu faxom, resp. e-mailom.
V prípade reklamácie má objednávateľ nárok, aby mu poskytovateľ poskytol nové
bezvadné a bezodplatné plnenie alebo na vrátenie ceny, pričom právo voľby medzi
jednotlivými nárokmi patrí objednávateľovi.
Tieto záručné podmienky sú záväzné pre oboch účastníkov zmluvného vzťahu.

4.

V prípade, že poskytovateľ poruší akúkoľvek z povinností upravených v ods. 1 a 2
tohto článku, má objednávateľ voči nemu právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo
výške 33,- € za každé porušenie povinnosti. Týmto nie je dotknuté právo
objednávateľa na náhradu vzniknutej škody.

Článok VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
2.

3.
4.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva
rovnopisy obdrží poskytovateľ a dva rovnopisy obdrží objednávateľ.
Práva a povinnosti účastníkov zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju podpisujú.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1 Špecifikácia a cena predmetu zmluvy
Príloha č. 2 Zoznam všetkých určených miest objednávateľa
Príloha č. 3 Výpis z obchodného registra poskytovateľa

V mene
Poskytovateľa

V mene
Objednávateľa

V Žiline, dňa 25.11.2013

V ______________, dňa ______________

__________________________________
EIP Services, s.r.o.
Ing. Ján Sládek, konateľ

__________________________________
Národná transfúzna služba SR
Ing. Renáta Dundová, riaditeľka

A

B

Por. č.

Príloha č. 1 Špecifikácia a cena premetu zmluvy

Opis - položka

1
2
3
4
5

Plagát A2

C
D
E
F
G
Množstvo MJ
Cena za MJ
Merná
za zmluvné
jednotka bez DPH DPH
obdobie 24
DPH (€)
(MJ)
(€)
(%)
mesiacov
ks
200
0,4
20
0,08

H

I

J
K
Cena za množstvo

s DPH
(€)

bez DPH
(€)

DPH (€)

s DPH (€)

0,48

80,00

16,00

96,00

Leták A6

8 000

ks

0,06

20

0,012

0,072

480,00

96,00

576,00

Plagát "Darujte mu krv", A3

3 000

ks

0,2

20

0,04

0,24

600,00

120,00

720,00

Plagát "Odber sa uskutoční...", A3

10 000

ks

0,1667

20

0,03

0,2

1667,00

333,40

2000,40

Dotazník darcu s prílohou, A3 1 x lom

480 000

ks

0,0325

20

0,01

0,04

15600,00

3120,00

18720,00

SPOLU:

22 112,40

Príloha č.2: Zoznam všetkých určených pracovísk kupujúceho
-

NTS SR Bratislava, Ďumbierska 3/L, 833 14 Bratislava

-

NTS SR Bratislava, pracovisko Limbová 3, 831 01 Bratislava

-

NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinovská 6, 820 07 Bratislava,

-

NTS SR pracovisko Trnava, A. Žarnova 11, 917 17 Trnava,

-

NTS SR pracovisko Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra,

-

NTS SR pracovisko Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín,

-

NTS SR pracovisko Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 010 01 Žilina,

-

NTS SR pracovisko Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica,

-

NTS SR pracovisko Prešov, Hollého 14, 081 01 Prešov,

-

NTS SR pracovisko Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice,

-

NTS SR pracovisko Poprad, Banícka 803/28, 058 45 Poprad,

-

NTS SR pracovisko Nové Zámky, Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky,

-

NTS SR pracovisko Martin, Priehradka 18A, 036 01 Martin,

-

NTS SR pracovisko Bratislava, Limbová 3, 833 14 Bratislava.

Príloha č.3: Výpis z obchodného registra poskytovateľa

