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Zmluva o dielo na tlač propagačných publikácií č. 252/2012 
 
 
uzavretá na základe § 3 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 
 
 

Článok I. 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1 Objednávateľ:   
Objednávateľ: 
 
Obchodné meno:                    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
Sídlo:     Židovská 1, 815 15 Bratislava 
Štatutárny zástupca:    Ing. Vladimír Grežo 
Osoba oprávnená na rokovanie: Mgr. Patrik Taliga, námestník pre marketing a obchod 
 
IČO:      30 794 544 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Číslo účtu:    502 800 1024/0900 
Email:     p.taliga@bkis.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 

1.2 Zhotoviteľ:   
Obchodné meno:                               Cicero, s.r.o. 
Sídlo:   Lomnická 14/D,  841 10 Bratislava  
Štatutárny orgán:  Vladimír Mitro, Gabriel Lelkes - konatelia 
IČO:                                                35762659 
Bankové spojenie:                            Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:                                   xxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.:                                               02/62 410 429, xxxxxxxxxxxxxx 
E-mail:                                    cicero@cicero.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy na tlač propagačných publikácií  (ďalej len „zmluva“) je 
úspešná  ponuka zhotoviteľa predložená na základe výzvy  na predloženie ponuky podľa § 99 
a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení  neskorších predpisov. Výzva na predloženie ponuky bola zverejnená vo VVO č. 202 zo 
dňa  18.10.2012,  por. č..125658 – WYS. 
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Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Predmetom zmluvy je tlač propagačných publikácií v niektorých prípadoch aj kompletné 

polygrafické služby, t. j. výroba tlačiarenských predlôh, tlač a spracovanie publikácii 
v konečnej úprave podľa špecifikácie, ktorá je v prílohe č.1 tejto zmluvy,  
2.1.1. objednávateľ si vyhradzuje právo predpokladaný rozsah uvedený v bode 2.1 upraviť, 

t.j. znížiť alebo rozšíriť, a prípadne doplniť o iné druhy tlače dodatkom k zmluve 
o dielo (ďalej len „zmluva“).  

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy dodať  v požadovanej kvalite, v termíne a v rozsahu 
podľa tejto zmluvy  a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 

 
 

Článok III. 
Špecifikácia predmetu zmluvy 

 
3.1 Špecifikácia predmetu zmluvy je v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
3.2 Prípadné doplnenia  predmetu zmluvy  o nové tlačoviny podľa bodu 3.1 budú predmetom 

jednotlivých dodatkov k tejto zmluve.  
3.3 Špecifikácia a  rozsah jednotlivých tlačovín (napr. počet, náklad, formát,  knihárske 

spracovanie a pod.), ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, resp. ich úprava bude uvedená 
v objednávke a vo faktúre  bude uvedená podrobná kalkulácia.  

 
 

Článok IV. 
Cena a platobné podmienky 

 
4.1 Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. a  III.  v bode 3.1 je stanovená v zmysle zákona 
o cenách č. 18/1996 Z. z v znení neskorších predpisov s možnosťou jej úpravy  podľa článku IV 
bodu 4.7 a 4.8 tejto zmluvy. Cena za jednotlivé  tlačoviny uvedené v článku II. a III. v  bode 3.1. 
je určená takto:  
 
4.2  cena  za jednotlivé  propagačné tlačoviny : 
 

Propagačné tlačoviny 
 
 

Cena bez 
DPH 
jedno 

podujatie 

DPH 
jedno 

podujatie 

Cena 
s DPH 
jedno 

podujatie 

Počet 
podujatí 

Cena bez 
DPH za 

celé 
množstvo 

Cena s 
DPH za 

celé 
množstvo 

1. Plagát umelecký A1 
Náklad: 200 ks 
 

250,00 50,00 300,00 20 5000,00 
 

6000,00 

2. Leták obojstranný  A4 
Náklad: 1000 ks 
 

105,00 21,00 126,00 15 1575,00 
 

1890,00 

3. Leták jednostranný  A4 
Náklad: 1000 ks 
 

 
100,00 

 
20,00 

 
120,00 

 
10 

 
1000,00 

 
 

1200,00 

4.Leták obojstranný  A5 
Náklad: 1000 ks 
 

 
95,00 

 
19,00 

 
114,00 

 
10 

 
950,00 

 
 

1140,00 
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5. Skladačka DL A4 
Náklad: 1000 ks 
 
 

115,00 23,00 138,00 6 690,00 

 
 

828,00 

6.  Bulletin  A5 
Náklad: 1000 ks 
 

 
210,00 

 
42,00 

 
252,00 

 
5 

 
1050,00 

 
 

1260,00 

7. Bulletin B5 
Náklad: 1000 ks 
 

480,00 96,00 576,00 3 1440,00 
 

1728,00 

8.Bulletin A4 
Náklad: 600 ks 
 

710,00 142,00 852,00 3 2130,00 
 

2556,00 

9.Bulletin DL 
Náklad: 1000 ks 
 

440,00 88,00 528,00 3 1320,00 
 

1584,00 

10. Zakladač na dokumenty 
„folder“ A4 

Náklad:100 ks 
 

 
225,00 

 
45,00 

 
270,00 

 
3 

 
675,00 

 
 

810,00 

11. Lístky na podujatia 
Náklad: 3000 ks 
 

 
230,00 

 
46,00 

 
276,00 

 
4 

 
920,00 

 
 

1104,00 

Spolu za propagačné   
 

    16 750,00 
 

20 100,00 

 
 

4.4 Dohodnutá cena zahŕňa zhotovenie predmetných propagačných materiálov  v konečnej úprave 
a  v požadovanom  náklade vrátane služieb súvisiacich s dodaním, a to najmä:  balenie, 
expedícia a  doprava.  

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu 
bezhotovostne na základe doručeného riadneho daňového dokladu vždy po dodaní každého 
titulu v danom rozsahu, v lehote splatnosti v zmysle riadneho daňového dokladu. Zmluvné 
strany sa dohodli na 30 dňovej lehote splatnosti odo dňa doručenia daňového dokladu 
objednávateľovi.  

4.6 Zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi riadny daňový doklad samostatne po dodaní 
každého titulu v dohodnutom náklade.  

4.7 V prípade, že pri zadávaní konkrétnych druhov  tlačovín príde k  zmene špecifikácie, napr. 
počtu strán jednotlivých tlačovín  alebo k zmene formátu  tlačovín, resp. k zmene jeho 
štruktúry, k zmene nákladu, dotlače, resp. k inej zmene – cena bude závisieť od nárastu alebo 
zníženia nákladov na zhotovenie jednotlivých druhov tlačovín. Úpravu ceny, ktorá je 
pripustená musí odsúhlasiť objednávateľ na základe podrobnej kalkulácie predloženej 
zhotoviteľom. Zhotoviteľ zdôvodní  aj rozdiel navrhovanej  ceny oproti cene uvedenej v 
zmluve za konkrétnu upravenú tlačovinu.   V prípade takých tlačovín, ktoré nie sú súčasťou 
opisu predmetu zákazky, zhotoviteľ predloží  podrobnú kalkuláciu v súlade so zákonom o 
cenách, ktorú musí objednávateľ posúdiť na základe ostatných druhov tlačovín  a musí ju 
odsúhlasiť. 
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4.8 Cenu uvedenú v návrhu zmluvy objednávateľ  môže v priebehu platnosti zmluvy upraviť 
dohodou len   

 – v prípade zmeny administratívnych opatrení štátu (DPH, clo, dovozná prirážka, zmeny 
v rozpočtoch verejnej správy), 

 – pri zmene rozsahu uvedenom v bode 4.7 tejto zmluvy, 
– pri doplnení, resp. zúžení predmetu zmluvy. 

4.9 Cena predmetu obstarávania uvedeného v článku III v bode 3.2 bude určená podľa pravidiel 
uvedených v bodoch 4.4 – 4.8 tohto článku. 

 
 

Článok V. 
Povinnosti a práva zmluvných strán 

 
 

5.1 Objednávateľ je povinný: 
5.1.1 poskytnúť zhotoviteľovi podklady na zhotovenie predmetu zmluvy, 

5.1.1.1elektronicky (e-mailovou formou)  alebo  uložením na FTP server podľa 
špecifikácie, 

5.1.2 poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy, 
5.1.3 uhradiť dohodnutú cenu, 
5.1.4 prevziať predmet plnenia od zhotoviteľa.               

 
5.2  Zhotoviteľ je povinný:  

5.2.1 na základe výzvy objednávateľa prevziať podklady na vykonanie predmetu zmluvy pre 
každý jednotlivý titul ihneď elektronicky podľa bodu 5.1.1.1, 

5.2.2 v lehote plnenia zhotoviť a dodať tlačoviny v dohodnutom náklade uvedenom 
v objednávke, 

5.2.3 vykonať predmet zmluvy riadne v súlade s požiadavkami objednávateľa, v zmysle 
špecifikácie a s platnými technickými normami pre polygrafickú výrobu, 

5.2.4 termínovaná oprava chybnej tlače, väzby bude riešená individuálne – písomne podľa 
druhu  tlačoviny. 

 
Článok VI. 

Miesto plnenia 
 
6.1 Zhotoviteľ je povinný dodať predmetné tlačoviny do sídla objednávateľa, resp. na iné miesto 

určené objednávateľom  v objednávke.  
 

 
Článok VII 
Čas plnenia 

 
7.1 Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy v termínoch uvedených v prílohe č. 1 tejto 

zmluvy.  
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Článok VIII. 
Zmluvné pokuty 

 
8.1 Ak zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia po zmluvne dohodnutom termíne zaplatí zmluvnú 

pokutu vo výške 0,5% z ceny predmetu plnenia, za každý deň omeškania. 
8.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ceny, má zhotoviteľ právo na 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z výšky neuhradenej sumy. 
8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v písomne dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú 

pokutu vo výške 30 EUR za každý deň omeškania. 
8.4 Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením zmluv-

ných povinností. 
 

Článok IX. 
Zrušenie zmluvy 

 
9.1 Zmluvné strany môžu túto zmluvu zrušiť pred ukončením jej platnosti písomnou dohodou 

zmluvných strán alebo výpoveďou v prípade nepodstatného, ale opakovaného porušenia alebo 
podstatného porušenia povinností druhou stranou. Za podstatné porušenie zmluvné strany 
považujú: 

9.1.1 ak zhotoviteľ bude v omeškaní so zhotovením a dodaním diela o päť kalendárnych 
dní týkajúceho sa jednotlivého titulu, 

9.1.2 ak zhotoviteľ nedodá dielo – jednotlivé tituly v požadovanej kvalite, 
9.1.3 ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o dvadsať pracovných dní od 

dohodnutého termínu splatnosti faktúry. 
9.2 Výpovedná lehota je trojmesačná  a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po 

doručení písomnej výpovede. 
 
 

 
Článok X. 

Záverečné ustanovenia 
 

10.1 Zmluva nadobúda platnosť  podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť deň po  jej 
zverejnení podľa osobitného predpisu.   

10.2 Táto zmluva sa uzatvára na 1 rok, od 1.1.2013 – 31.12.2013.  
10.3 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými 

stranami ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
 
 

10.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ  je v zmysle zák. 25/2006 Z. z.  o verejnom 
obstarávaní a zák.  č. 211/2000 Z. z.  o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, 
ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo 
nakladania s majetkom mesta. Na základe tejto skutočnosti zhotoviteľ výslovne súhlasí so 
zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu, na webovej stránke objednávateľa  a  
ponuky v centrálnom  registri dokumentov z verejného obstarávania. Tento súhlas  udeľuje 
zhotoviteľ bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.  
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10.5 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli na znak čoho ju 
potvrdzujú svojimi podpismi. 

10.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu. 
10.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:  

10.7.1 Príloha č. 1 Špecifikácia jednotlivých tlačovín 
 

 
 
 
 
 
 
      19.12.2012             19.12.2012 

Bratislava, dňa.................................                                      Bratislava, dňa.................................. 
 
 

 
  
  „podpísané“          „podpísané“   
 

..........................................................    .......................................................... 
    Ing. Vladimír Grežo, riaditeľ                                                  Vladimír Mitro, konateľ 

objednávateľ                            zhotoviteľ 
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Príloha č. 1 

Špecifikácia propagačných tlačovín 

1. Plagát umelecký A1  
Formát A1 
Papier 135 g, natieraný, lesklý 
Farebnosť 4 + 0 
Náklad 200 ks na jedno podujatie; ( 20  podujatí  za rok)  
BKIS dodá tlačové podklady v elektronickej podobe (formát PDF).  
Termín dodania 3 pracovné dni od dodania tlačových podkladov. 
Miestom plnenia (dodania) je sídlo verejného obstarávateľa / alebo iné miesto určené v objednávke 
 
2. Leták obojstranný – A4 
Formát A4 
Papier 110 g, natieraný, lesklý 
Farebnosť 4 + 4 
Náklad 1000ks na jedno podujatie ; ( 15 podujatí  za rok)   
BKIS dodá tlačové podklady v elektronickej podobe (formát PDF).  
Termín dodania 3 pracovné dni od dodania tlačových podkladov. 
Miestom plnenia (dodania) je sídlo verejného obstarávateľa / alebo iné miesto určené v objednávke 
 
3. Leták jednostranný – A4 
Formát A4 
Papier 110 g, natieraný, lesklý 
Farebnosť 4 + 0 
Náklad 1000ks na jedno podujatie;  ( 10  podujatí   za rok)   
BKIS dodá tlačové podklady v elektronickej podobe (formát PDF).  
Termín dodania 3 pracovné dni od dodania tlačových podkladov. 
Miestom plnenia (dodania) je sídlo verejného obstarávateľa / alebo iné miesto určené v objednávke 
 

4. Leták obojstranný  A5 
Formát A5 
Papier 110 g, natieraný, lesklý 
Farebnosť 4 + 4 
Náklad 1000ks na jedno podujatie ; ( 10 podujatí   za rok)  
BKIS dodá tlačové podklady v elektronickej podobe (formát PDF).  
Termín dodania 3 pracovné dni od dodania tlačových podkladov. 
Miestom plnenia (dodania) je sídlo verejného obstarávateľa / alebo iné miesto určené v objednávke 
 

5. Skladačka DL 
Formát A4 - otvorený 
Papier 135 g, natieraný, lesklý 
Farebnosť 4 + 4 
Skladanie: 2 lomy;   
Náklad 1000ks na jedno podujatie;   ( 6 podujatí  za rok)    
BKIS dodá tlačové podklady v elektronickej podobe (formát PDF).  
Termín dodania 4 pracovné dni od dodania tlačových podkladov. 
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Miestom plnenia (dodania) je sídlo verejného obstarávateľa / alebo iné miesto určené v objednávke 
 

6. Bulletin A5  
Obálka 
Formát A5 –  po zložení 
Papier 135 g, natieraný lesklý 
Farebnosť 4 + 4 
Vnútro 
Papier 135 g, natieraný lesklý 
Formát A5 
Farebnosť 4+4 
Rozsah 12 strán 
Väzba V1 
Náklad 1000ks na jedno podujatie;  (5  podujatí  za rok)   
BKIS dodá tlačové podklady v elektronickej podobe (formát PDF).  
Termín dodania 5 pracovné dni od dodania tlačových podkladov. 
Miestom plnenia (dodania) je sídlo verejného obstarávateľa / alebo iné miesto určené v objednávke 
 
7. Bulletin B5  
Obálka 
Formát B5 –  po zložení 
Papier 135 g, natieraný lesklý 
Farebnosť 4 + 4 
Vnútro 
Papier 135 g, natieraný lesklý 
Formát B5 
Farebnosť 4+4 
Rozsah 24  strán 
Väzba V1 
Náklad 1000ks na jedno podujatie;  ( 3 podujatí   za rok)  
BKIS dodá tlačové podklady v elektronickej podobe (formát PDF).  
Termín dodania 5 pracovné dni od dodania tlačových podkladov. 
Miestom plnenia (dodania) je sídlo verejného obstarávateľa / alebo iné miesto určené v 
objednávke 
 
8. Bulletin A4 
Obálka 
Formát A4–  po zložení 
Papier 250g, matný 
Farebnosť 4 + 4 
Vnútro 
Papier 135 g, natieraný matný 
Formát A4 
Farebnosť 4+4 
Rozsah 24  strán 
Väzba V1 
Náklad 600ks na jedno podujatie;  ( 3 podujatí   za rok)   
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BKIS dodá tlačové podklady v elektronickej podobe (formát PDF).  
Termín dodania 5 pracovné dni od dodania tlačových podkladov. 
Miestom plnenia (dodania) je sídlo verejného obstarávateľa / alebo iné miesto určené v 
objednávke 
 
9. Bulletin DL  
Obálka 
Formát DL – po zložení  
Papier 135 g, natieraný lesklý 
Farebnosť 4 + 4 
Vnútro 
Papier 135 g, natieraný lesklý 
Formát DL – po zložení 
Farebnosť 4+4 
Rozsah 36 strán 
Väzba V1 
Náklad 1000ks na jedno podujatie ; ( 3 podujatia   za rok)   
BKIS dodá tlačové podklady v elektronickej podobe (formát PDF).  
Termín dodania 5 pracovné dni od dodania tlačových podkladov. 
Miestom plnenia (dodania) je sídlo verejného obstarávateľa / alebo iné miesto určené v 
objednávke 
10. Zakladač na dokumenty „folder“ A4 
Formát 320× 450mm 
Papier 300g, matný  
Farebnosť 4 + 4 
Povrchová úprava Lesklé lamino 
Skladanie Výsek do formy zakladača A4 
Náklad 100 ks;  (3  x za rok)  
BKIS dodá tlačové podklady v elektronickej podobe (formát PDF).  
Termín dodania 5 pracovné dni od dodania tlačových podkladov. 
Miestom plnenia (dodania) je sídlo verejného obstarávateľa / alebo iné miesto určené v 
objednávke 
 
11. Lístky na podujatia 
Formát A4 
Papier 90g, bezdrevný 
Farebnosť 4 + 4 
Povrchová úprava 6x perforačná ryha 
Skladanie  
Náklad 3000 ks;  (4 x za rok)  
BKIS dodá tlačové podklady v elektronickej podobe (formát PDF).  
Termín dodania 3 pracovné dni od dodania tlačových podkladov. 
Miestom plnenia (dodania) je sídlo verejného obstarávateľa / alebo iné miesto určené v 
objednávke 
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12. Iné 
Podľa potrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 
právo podľa finančných možností a potrieb tento predpokladaný rozsah uvedený v bodoch 1–
11 upraviť, t. j. zúžiť alebo rozšíriť, a prípadne doplniť i o iné druhy tlače,  čo bude riešené 
dodatkom k zmluve. V prípade úpravy, rozsahu,  počtu strán,  špecifikácie hore uvedených 
tlačovín sa bude úprava  riešiť  špecifikáciou v objednávke. 
 


