
Číslo zmluvy objednávateľa :                                                 

Číslo  zmluvy  zhotoviteľa: 
 

 

 

Návrh zmluvy 

Zmluva o dielo a licenčná zmluva 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a podľa § 65 a nasl. a § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 
125/2016 Z. z. 

 
medzi zmluvnými stranami: 

 
  

1. Objednávateľ:  
 
názov: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

štatutárny zástupca: Ing. Peter Žiga, PhD., minister   

IČO: 00 686 832 

DIČ: 2021056818 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN pre refundácie /   

platby zo zálohy:  SK11 8180 0000 0070 0020 2472 

 

tel.: +421 2 4854 7002 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: 
 
obchodné meno:  

sídlo:  

štatutárny zástupca:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  

bankové spojenie: . 

číslo účtu:  

tel.:  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“) 
 

(ďalej len „Zmluva“). 

 

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky: „Obstaranie 
dodávateľa na grafické služby pre Operačný program Výskum a inovácie“ realizovaného ako zákazku 
s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Článok I. 

Predmet Zmluvy 
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1. Predmetnom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vytvoriť pre Objednávateľa dielo „Grafické služby 
pre Operačný program Výskum a inovácie“ špecifikované v Zmluve, vymedzenie práv k tomuto 
dielu v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej 
len „Autorský zákon“), dohoda o výške a splatnosti ceny za vytvorené dielo a úprava 
vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle Zmluvy. 

2. Dielom sa pre účely Zmluvy rozumie dielo „Grafické služby pre Operačný program Výskum 
a inovácie“ a to: 
- spracovanie grafických návrhov pre potreby tlače povinných prvkov publicity na 

propagačných predmetoch; 
 

- tvorba grafických návrhov a layoutov pre pripravované informačné materiály, vrátane práv a 
licenčného vysporiadania; 

 
- dodanie produktovej fotografie a jej spracovanie a úprava, vrátane práv a licenčného 

vysporiadania. 

 (ďalej len „Dielo“). 

3. Podrobná špecifikácia Diela je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Špecifikácia predmetu 
Zmluvy. 

 
Článok II. 

Čas a spôsob plnenia 

1. Zhotoviteľ bude vytvárať Dielo podľa vlastného uváženia, s využitím ním zvolených osôb, 
prostriedkov, zariadení a materiálneho zabezpečenia a v súlade s požiadavkami Objednávateľa 
uvedenými v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Špecifikácia predmetu zmluvy tak, aby zhotovené Dielo 
zodpovedalo požiadavkám Objednávateľa špecifikovaným v Zmluve.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovovať pre Objednávateľa Dielo priebežne, počas celého trvania 
Zmluvy, a to formou čiastkových plnení dodávaných na základe požiadaviek Objednávateľa. 

3. Požiadavky podľa bodu 2 tohto článku bude Objednávateľ zasielať Zhotoviteľovi výlučne 
elektronickou poštou na e-mailovú adresu určenú Zhotoviteľom.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi jednotlivé čiastkové plnenia Zmluvy do 30 
(tridsiatich) kalendárnych dní  od doručenia e-mailovej požiadavky Objednávateľa Zhotoviteľovi. 
Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi jednotlivé čiastkové plnenia elektronicky, a to elektronickou 
poštou na e-mailovú adresu Objednávateľa a súčasne aj na needitovateľnom CD/DVD, na 
adresu sídla Objednávateľa. 

5. Jednotlivé čiastkové plnenia Zmluvy odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi vždy formou 
akceptačného protokolu podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
Neoddeliteľnou súčasťou každého akceptačného protokolu bude podrobná špecifikácia časti 
dodávaného čiastkového plnenia Zmluvy. Podpisom akceptačného protokolu bez výhrad 
Objednávateľ potvrdí, že čiastkové plnenie Zmluvy bolo dodané riadne a včas a v súlade s 
podmienkami určenými v Zmluve. Vzor akceptačného protokolu tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. 

6. V prípade, že Objednávateľ bude mať k predloženému akceptačnému protokolu, resp. k 
dodanému čiastkovému plneniu Zmluvy výhrady, vráti Zhotoviteľovi akceptačný protokol spolu s 
písomnou špecifikáciou výhrad k dodanému čiastkovému plneniu Zmluvy alebo k predloženému 
akceptačnému protokolu, a to najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od predloženia 
akceptačného protokolu Zhotoviteľom Objednávateľovi. 

7. Zhotoviteľ je povinný odstrániť namietané výhrady k obsahu akceptačného protokolu, resp. k 
poskytnutému čiastkovému plneniu Zmluvy do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia 
písomných výhrad podľa bodu 6 tohto článku. V prípade, že vady budú rozsiahlejšieho 
charakteru, zmluvné strany si môžu dohodnúť iný primeraný termín na ich odstránenie. 
Čiastkové plnenie Zmluvy sa bude v takomto prípade považovať za riadne dodané až po tom, 
čo poverený zamestnanec Objednávateľa svojím podpisom na akceptačnom protokole potvrdí, 
že všetky ním vznesené výhrady podľa bodu 6 tohto článku boli riadne odstránené. 

8. Márnym uplynutím päťdňovej lehoty podľa bodu 6 tohto článku bez oznámenia výhrad voči 
dodanému čiastkovému plneniu Zmluvy sa bude mať za to, že Objednávateľ nemá k dodanému 
čiastkovému plneniu Zmluvy výhrady a akceptačné konanie sa bude považovať za ukončené. 
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Neoddeliteľnou súčasťou akceptačného protokolu bude v tomto prípade pre účely fakturácie aj 
doklad preukazujúci dátum predloženia akceptačného protokolu na schválenie Objednávateľovi. 

9. Zhotoviteľ najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po podpise akceptačného protokolu k 
poslednému čiastkovému plneniu Zmluvy predloží Zhotoviteľovi na schválenie záverečný 
akceptačný protokol, ktorý bude obsahovať zhrnutie celého priebehu plnenia predmetu Zmluvy 
a ktorého neoddeliteľnou súčasťou budú kópie potvrdených akceptačných protokolov k všetkým 
čiastkovým plneniam Zmluvy. Vzor záverečného akceptačného protokolu tvorí Prílohu č. 4 tejto 
Zmluvy. 

10. Dielo bude považované za úplne a riadne dodané schválením (t. j. podpisom) záverečného 
akceptačného protokolu v súlade s bodom 9. tohto článku Objednávateľom bez výhrad. Pre 
uplatnenie výhrad k obsahu záverečného akceptačného protokolu Objednávateľom a ich 
odstránenie Zhotoviteľom sa primerane použije ust. bodu 6 až 8 tohto článku. 

11. Jednotlivé akceptačné protokoly a záverečný akceptačný protokol je za Objednávateľa 
oprávnený podpísať generálny riaditeľ Sekcie štrukturálnych fondov EÚ. 

12. Miestom plnenia Zmluvy je sídlo Objednávateľa. 

 
Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä:  
a) dodať predmet plnenia Objednávateľovi riadne a včas, v súlade s podmienkami Zmluvy, a 

plniť si ďalšie záväzky podľa tejto Zmluvy, 
 

b) pri zhotovení diela postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s požiadavkami 
Objednávateľa uvedenými v Zmluve, príp. požiadavke podľa čl. II. bod 2, 

 
c) poskytovať predmet plnenia len kvalifikovanými osobami, zamestnancami a 

spolupracovníkmi, ktorí sú odborne spôsobilí na poskytovanie činností, ktoré tvoria obsah 
predmetu plnenia Zmluvy, 

 
d) bez zbytočného odkladu písomne (poštou, elektronicky) informovať Objednávateľa o 

vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia Zmluvy, 
resp. by mohla mať vplyv na riadne a včasné plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto 
Zmluvy, 

 
e) strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho s poskytovaním predmetu 

Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a oprávneným osobám 
uvedeným v článku IX. bod 6 tejto Zmluvy poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, 

 
f) v prípade, že bude časť predmetu plnenia Zmluvy zabezpečovať prostredníctvom 

subdodávateľa, zodpovedať za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako 
keby plnenie realizované na základe takejto Zmluvy realizoval sám. Dodávateľ zodpovedá 
za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej 
na základe zmluvy o subdodávke.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje najmä: 
a) kedykoľvek na požiadanie poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre účely plnenia 

predmetu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, najmä dodať Zhotoviteľovi všetky potrebné 
podklady, materiály a informácie potrebné na riadne plnenie Zmluvy, 
 

b) v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou zaplatiť Dodávateľovi za riadne 
a včas dodané plnenia podľa Zmluvy dohodnutú cenu, určenú v súlade so Zmluvou 
a príslušnou požiadavkou.  

3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vytváranie Diela, pričom Zhotoviteľ na požiadanie 
oboznámi Objednávateľa so stavom vytváraného Diela, resp. jeho časti, a v prípade, ak 
Objednávateľ vznesie dôvodné pripomienky a/alebo požiadavky na úpravu spôsobu vytvárania 
Diela, bude tieto akceptovať a prispôsobí nim vytváranie Diela, pokiaľ pripomienky a/alebo 
požiadavky Objednávateľa nebudú presahovať dohodnutý rámec (obsah a rozsah) Diela 
a/alebo v tejto súvislosti nebudú finančne zaťažovať alebo znevýhodňovať Zhotoviteľa.  

4. Ak Objednávateľ vznesie požiadavky na úpravu, zmeny a/alebo doplnenie Diela, ktoré neboli 
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dohodnuté v rámci Diela pri uzavretí Zmluvy, budú tieto požiadavky zo strany Zhotoviteľa 
realizované výlučne len na základe dohody zmluvných strán uzavretej formou písomného 
dodatku k Zmluve v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, za 
podmienok, v čase a za osobitnú cenu, ktoré budú stanovené v príslušnom dodatku k Zmluve.   

5. Zhotoviteľ je povinný predložiť zoznam všetkých známych subdodávateľov, spolu s uvedením 
údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia  pri uzavretí tejto Zmluvy, alebo do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom, pričom to obdobne platí aj v prípade, ak dôjde k zmene 
subdodávateľa. 

6. V prípade zániku alebo zmeny Zhotoviteľa, práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy 
prechádzajú na právneho nástupcu Zhotoviteľa. 

 
Článok IV. 

Cena za Dielo a platobné podmienky 

1. Cena za Dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena za 
predmet zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v maximálnej výške ......,- EUR bez DPH 
(slovom: ........ eur bez DPH), t. j. ..... EUR s DPH (slovom: ......... eur s DPH).  

2. Cena podľa bodu 1 tohto článku je stanovená ako konečná a maximálna cena za celý predmet 
Zmluvy a sú v nej zohľadnené všetky súvisiace výdavky Zhotoviteľa. Zhotoviteľ si nebude v 
súvislosti s predmetom tejto Zmluvy uplatňovať žiadne ďalšie náklady. Ustanovenie článku III 
bod 4 tým nie je dotknuté. 

3. Podrobná cenová špecifikácia predmetu plnenia Zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2  
tejto Zmluvy. Ceny za dodanie jednotlivých častí predmetu plnenia  špecifikované v Prílohe č. 1 
a Prílohe č. 2 Zmluvy sú konečné a nie je možné ich navyšovať. 

4. Cena za čiastkové plnenie Zmluvy poskytnuté Zhotoviteľom na základe požiadavky bude 
stanovená na základe špecifikácie Zhotoviteľom skutočne dodaného predmetu plnenia, ktorá 
bude neoddeliteľnou súčasťou akceptačného protokolu, a v súlade s Prílohou č. 1 a Prílohou č. 
2 tejto Zmluvy. Ceny jednotlivých častí predmetu plnenia nemôžu byť vyššie ako tie, ktoré sú 
uvedené Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 Zmluvy.  

5. Objednávateľ neposkytuje na plnenie Zmluvy žiadne preddavky. 

6. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne a riadne dodané čiastkové plnenie 
Zmluvy špecifikované v požiadavke Objednávateľa po ukončení akceptačného konania podľa 
Čl. II bod 5 až 8 tejto Zmluvy a doručení faktúry za dodaný predmet plnenia Objednávateľovi.  

7. Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi faktúru za čiastkové plnenie Zmluvy dodané podľa 
požiadavky do 3 (troch) pracovných dní po ukončení akceptačného konania v súlade s 
ustanoveniami Čl. II bod 5 až 8 tejto Zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní 
odo dňa jej riadneho doručenia Objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude kópia 
akceptačného protokolu s náležitosťami podľa Čl. II bod 5 až 8 tejto Zmluvy.  

8. Faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu a bude uhradená bezhotovostným bankovým 
prevodom v prospech účtu Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Faktúra bude 
obsahovať náležitosti určené zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Súčasťou faktúry bude vždy podrobná špecifikácia fakturovanej sumy 
podľa cenovej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 Zmluvy. 

9. Faktúra bude vystavená v troch vyhotoveniach a  musí obsahovať nasledovné náležitosti: 
a) názov a sídlo Objednávateľa a názov a sídlo Zhotoviteľa, 
b) označenie faktúry a jej číslo, 
c) registračné číslo a deň podpisu Zmluvy, 
d) predmet plnenia (podrobnú špecifikáciu čiastkového plnenia Zmluvy) a deň jeho dodania, 
e) deň odoslania a lehotu splatnosti faktúry, 
f) jednotkovú a celkovú cenu za jednotlivé položky čiastkového plnenia Zmluvy podľa prílohy 

č. 1 tejto Zmluvy, 
g) označenie banky a číslo účtu Zhotoviteľa, 
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h) prílohy požadované Objednávateľom, podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky 
Zhotoviteľa, 

i) celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH. 
 

10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ je 
oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú 
odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti 
začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 
 

11. K fakturovaným cenám bude Zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v 
čase dodania čiastkového plnenia Zmluvy. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty 
podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ. 

 
12. Faktúru je nevyhnutné zasielať doporučene v obálke s označením „Faktúra“.  

 
13. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa. 

 
Článok V. 

Omeškanie 

1. V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku vykonať Dielo, resp. jeho časť 
v lehote stanovenej v článku II. tejto Zmluvy, t.j. ak je Zhotoviteľ v omeškaní s dodaním 
akéhokoľvek čiastkového plnenia Zmluvy, pričom toto omeškanie nie je spôsobené konaním 
alebo nekonaním Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti Diela, s vykonaním ktorej je Zhotoviteľ 
v omeškaní, a to za každý, aj začatý deň omeškania.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť do štrnástich (14) dní od doručenia písomnej 
výzvy Objednávateľa k úhrade zmluvnej pokuty s uvedením potrebných údajov k vykonaniu 
úhrady. 

3. Vznikom nároku na zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknuté právo Objednávateľa 
na náhradu škody v plnom rozsahu a tiež nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa splniť si svoje 
záväzky z tejto Zmluvy, ktorých splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou. 

4. V prípade, ak na strane niektorej zo zmluvných strán nastanú okolnosti, pre ktoré nie je druhá 
zmluvná strana objektívne schopná plniť si svoje zmluvné povinnosti (napr. vyššia moc), 
nemôže byť táto skutočnosť v neprospech tej zmluvnej strany, ktorej tieto skutočnosti bránia 
v plnení si zmluvných povinností. Zmluvná strana, na strane ktorej nastanú okolnosti, pre ktoré 
nie je objektívne schopná plniť si svoje zmluvné povinnosti, je povinná bezodkladne o tejto 
skutočnosti informovať druhú zmluvnú stranu. 

5. V prípade, ak Objednávateľ nezaplatí Zhotoviteľovi Cenu za Dielo alebo jej príslušnú časť 
fakturovanú Zhotoviteľom v súlade s touto Zmluvou riadne a včas, vznikne Zhotoviteľovi voči 
Objednávateľovi nárok na úroky z omeškania v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky 
č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2014 Z. z. Zaplatením úrokov z omeškania nie je 
dotknutý nárok Zhotoviteľa na náhradu spôsobenej škody. 

 
Článok VI. 
Licencia 

1. Dielo vytvorené na základe Zmluvy je dielom v zmysle Autorského zákona, ku ktorému 
majetkové práva vykonáva Zhotoviteľ. 

2. Zhotoviteľ v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona bezodplatne a bezpodmienečne udeľuje 
Objednávateľovi vecne, miestne a časovo neobmedzenú, výhradnú, trvalú a bez osobitného 
súhlasu Zhotoviteľa prevoditeľnú licenciu, obsahom ktorej je nerušené a neobmedzené použitie 
Diela akýmkoľvek spôsobom známym v čase uzavretia tejto Zmluvy, a to na ľubovoľný účel 
(ďalej len „Licencia“).  

3. Zároveň je Objednávateľ na základe licencie, platne a účinne nadobudnutej v zmysle bodu 2 
tohto článku Zmluvy, oprávnený bez obmedzenia a bez predchádzajúceho, dodatočného alebo 
osobitného súhlasu Zhotoviteľa uplatňovať majetkové práva k Dielu, ako aj iné práva 
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duševného vlastníctva k Dielu, v dôsledku čoho je Objednávateľ oprávnený všetky práva 
duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, 
prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, 
prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe.  

4. Ak Zhotoviteľ pri vytváraní Diela, prípadne jeho časti, ktorá bude predstavovať dielo podľa 
Autorského zákona, poveril tretiu osobu, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby mu táto osoba 
udelila licenciu na jeho použitie v rozsahu rovnakom, ako je uvedené v bode 2 a 3 tohto článku 
Zmluvy, a to tak, aby Zhotoviteľ bol oprávnený licenciu postúpiť na Objednávateľa v súlade s 
touto Zmluvou v rozsahu uvedenom v tomto článku Zmluvy. Zároveň je Zhotoviteľ povinný 
odovzdať Objednávateľovi pri odovzdaní Diela písomné vyhlásenie tretej osoby potvrdzujúce 
splnenie Zhotoviteľovej povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy a súhlas s postúpením licencie. 

5. V prípade, že si akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo dodávateľov 
Zhotoviteľa, uplatní akýkoľvek nárok proti Objednávateľovi z titulu porušenia autorských práv 
a/alebo práv priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tejto tretej osoby alebo 
akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti s touto Zmluvou, Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

(a) bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas 
na používanie Diela alebo jeho časti v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve; 

(b) poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a 
všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s uplatnením 
vyššie uvedeného nároku tretej osoby; a 

(c) nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v 
dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez 
akéhokoľvek obmedzenia. 

 
Článok VII. 

Trvanie a zánik Zmluvy 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva je povinne 
zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2016, alebo do riadneho splnenia celého 
predmetu tejto Zmluvy, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. 

3. Táto Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená alebo dňom zániku zmluvnej 
strany bez právneho nástupcu. Zmluvné strany môžu túto Zmluvu pred uplynutím doby, na ktorú 
bola uzatvorená, ukončiť vzájomnou písomnou dohodou alebo odstúpením od Zmluvy. Od tejto 
Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto Zmluva alebo zákon. 

4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak druhá 
zmluvná strana poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy podstatným spôsobom.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom sa bude 
považovať za podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti v zmysle ust. § 345 ods. 1 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 
zákonník“).  

6. Za podstatné porušenie zmluvných podmienok Objednávateľom sa bude považovať najmä ak 
Objednávateľ ani po písomnom upozornení Dodávateľa nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z 
ustanovení tejto Zmluvy. 

7. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a 
musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Právne účinky 
odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strane. Pre účely doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane sa 
primerane použije ust. Článku VIII. Zmluvy. 

8. Akékoľvek skončenie a zánik Zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie akýchkoľvek sankcií 
podľa Zmluvy, nároku na náhradu vzniknutej škody, nárokov Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za 
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dovtedy vykonané a riadne odovzdané časti Diela a licenčných podmienok podľa Zmluvy.  

 
Článok VIII. 

Doručovanie  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti 
s touto Zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, treťou osobou oprávnenou doručovať 
zásielky alebo osobne na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu písomne 
oznámenú druhej zmluvnej strane počas trvania tejto Zmluvy, formou e-mailu, pri bežnej 
komunikácii zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu príjemcom, pričom za spätný 
potvrdzujúci e-mail príjemcu sa nepovažuje správa automaticky vygenerovaná systémom alebo 
faxom. 

2. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne 
písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. 
V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, písomnosť sa 
považuje za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom 
nedozvie. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát 
neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň 
doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 
 

Článok IX. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán v Zmluve priamo neupravené sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, Autorského zákona a súvisiacich predpisov, ako aj ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať úplnú a časovo neobmedzenú mlčanlivosť o všetkých 
dôverných skutočnostiach druhej zmluvnej strany, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s výkonom 
činností podľa Zmluvy. Zmluvné strany nie sú oprávnené tieto dôverné informácie poskytnúť 
tretej osobe ani ich žiadnym spôsobom zverejniť. Zmluvné strany sa zaväzujú, že žiadnu 
z týchto informácií nevyužijú na svoj prospech ani na prospech tretej osoby. Na konanie 
v rozpore s predchádzajúcimi záväzkami zmluvných strán sa v každom jednotlivom prípade 
vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas druhej zmluvnej strany. Povinnosti Objednávateľa 
v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov nie sú týmto 
bodom Zmluvy dotknuté. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory vyplývajúce zo Zmluvy sa budú v prvom rade 
snažiť riešiť zmierom – dohodou. Prípadný spor, ktorý vznikne medzi zmluvnými stranami 
v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť dohodou oboch 
zmluvných strán. Pokiaľ zmluvné strany nedospejú k dohode ohľadom riešeného sporu, tento 
bude riešený s konečnou platnosťou príslušnými súdmi Slovenskej republiky. 

4. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy budú zmluvné strany, ich právni nástupcovia, príslušné súdy 
alebo iné kompetentné orgány považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto 
ustanovenia Zmluvy budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom 
zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia Zmluvy 
zostanú aj naďalej v platnosti. Zmluvné strany alebo ich právni nástupcovia budú v danom 
prípade postupovať tak, aby účel ustanovení Zmluvy považovaných za nevymáhateľné alebo 
neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a pre zmluvné strany, resp. ich právnych 
nástupcov právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť. 

5. Ustanovenia tejto Zmluvy možno meniť a/alebo dopĺňať len vo forme očíslovaných písomných 
dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy.  

6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že cena za Dielo je prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky a fondov Európskej únie, že na použitie týchto prostriedkov, kontrolu 
použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa 
vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (najmä zákon č. zákon č. 357/2015 Z. z. o 
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finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a že podpisom zmluvy sa 
Zhotoviteľ stáva súčasťou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho s plnením Zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a rozhodnutia o schválení žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok a oprávneným osobám poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:  
a) poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, 
b) útvar vnútorného auditu poskytovateľa a ním poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, 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) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s právnymi predpismi 

Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy, 
Príloha č. 2 – Cenová ponuka  - špecifikácia ceny 
Príloha č. 3 – Vzor akceptačného protokolu 
Príloha č. 4 – Vzor záverečného akceptačného protokolu 

8. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží 
Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten 
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle 
obsiahnuté v tejto Zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie 
v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna 
okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné 
strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto Zmluvu podpísali. 

 

 

 

V Bratislave dňa ...................... V Bratislave  dňa ............... 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 

 

 

...................................................... 
Ing. Peter Žiga, PhD. 

minister 

 

 

 

...................................................... 
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Príloha č. 1 k Zmluve – Špecifikácia predmetu zmluvy 

Predmetom Zmluvy je spracovanie grafických návrhov pre umiestnenie povinných prvkov publicity na propagačných predmetoch, tvorba grafických návrhov 
a layoutov pre informačné materiály, dodanie produktových fotografií vrátane ich spracovania a úpravy k Operačnému programu Výskum a inovácie (ďalej len 
„OP VaI“), v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve.  

Poskytnutie ďalších vstupov Objednávateľa Zhotoviteľovi: 

- Dizajn manuál OP VaI, (elektronicky) 

- Manuál pre informovanie a komunikáciu OP VaI (elektronicky), 

 

1.1  Špecifikácia predmetu zmluvy „Grafické služby – propagačné predmety“ 

P.č. Názov predmetu Opis predmetu Predpokladaná 
farba zobrazenia 
log; potlač/výšivka 

Prvky publicity OP 
VaI 

Špecifikácia 
grafických prác 

Počet 
vizuálov 

Cena 
grafických prác 
za 1 vizuál v 
EUR bez DPH 

Cena celkom 
v EUR bez 
DPH 

Cena 
celkom v 
EUR s 
DPH (20%) 

1 USB kľúč USB flash disk - 32 GB, z jedného kusu kovu, ktorý 
sa vsunie priamo do USB portu. Celokovový a veľmi 
odolný povrch. 
Rozmery: 11,43 x 10,16 x 6,10 mm; váha. 0,017 kg 

čierna potlač, 
tamponprint 

logo OP VaI, EÚ 
umiestnené vedľa 
seba 

návrh umiestnenia 
prvkov publicity pre 
potreby tlače 

1   0,00 € 0,00 € 

2 gulôčkové pero so 
stylusom 

materiál: hliník                                                                                                          
farba klipsy a zakončenia: strieborný                                                                                              
farba náplne: modrá farba                                                                                            
pera: čierna 

gravír  logo OP VaI, EÚ, 
odkaz na web 

návrh umiestnenia 
prvkov publicity pre 
potreby tlače 

1   0,00 € 0,00 € 

3 diár 2017  
farba: čierna                                                                                                  
veľkosť: denný A5                                                                         
materiál: koženka                       

biela  potlač logo OP VaI, EÚ, 
odkaz na web 

návrh umiestnenia 
prvkov publicity pre 
potreby tlače 

1   0,00 € 0,00 € 

4 papierová taška biela  
Papierová nákupná taška s polypropylénovými 
uškami.              Šírka: 240 - 260 mm 
Výška: 330 - 360 mm 
Hĺbka: 90 - 100 mm                                                                                       
farba: biela                                                                                      
povrchová úprava: lesklá 

farebná potlač logo OP VaI, EÚ, 
odkaz na web 

návrh umiestnenia 
prvkov publicity pre 
potreby tlače 

1   0,00 € 0,00 € 
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5 sada pier  
Písacia sada zložená z guklôčkového pera a roller 
pera vyrobeného z hlinníku v darčekovej krabičke.                             
Preferovaná farba pier: čierna so striebornými 
detailmi                                                                                      
Farba náplne: modrá                                                                                        
Farba krabičky čierna  

biela potlač na 
krabičke 

logo OP VaI, EÚ, 
odkaz na web 

návrh umiestnenia 
prvkov publicity pre 
potreby tlače 

1   0,00 € 0,00 € 

6 Toolight sada náradia s 2 
LED baterkou 

materiál- plast.                                                                                                                           
rozmer - 3,5x1,4x9,2 cm                                                                             
hmotnosť: 40 g                                                                                                                          
Plastový skrutkovač so 4 funkciami a baterkou s 2 
LED. Šošovkové batérie (2x) sú súčasťou.  

farebná polač logo OP VaI, EÚ, 
odkaz na web 

návrh umiestnenia 
prvkov publicity pre 
potreby tlače 

1   0,00 € 0,00 € 

7 hrnček Keep cup  Materiál: polypropylen (bez BPA), silikon (viečko a 
pásik) 
Objem: 454 ml;  
Rozmery: 16 x 8,5 cm;   
Vyrobený z recyklovatelných netoxických materiálov, 
je vhodný do mikrovlnky a do umývačky riadu.  
Farba hrnčeka: čierna; deliaci pás: biela 
Farba: viečka: modrá (optimálna panton 300 U) 

tamponprint na deliaci 
pás hrnčeka 

logo OP VaI, EÚ, 
odkaz na web 

návrh umiestnenia 
prvkov publicity pre 
potreby tlače 

1   0,00 € 0,00 € 

8 sada 6 ks pohárov + 
krabička 

 
Sada šiestich sklenených pohárov s objemom 280 
ml. Šesťdielna sada je dodávaná v krabičke z 
papiera                                                                                          
materiál: sklo vhodné na technológiu pieskovania                                                                                 
Rozmer: min. 6,9 cm x 10,7 cm                                                                                                                    
netto hmotnosť: 0,2 - 0,3 kg 

Odporúčaná 
technológia potlače 
M1 - Pieskovanie do 
7 cm2 

logo OP VaI, EÚ návrh umiestnenia 
prvkov publicity pre 
potreby tlače 

1   0,00 € 0,00 € 

9 dáždnik klasický  
farba: čierna                                                                                          
rozmer: 8 dielny s priemerom 103 - 105 cm                                                                                                                    
materiál: polyester                                                                                                                    
materiál tyče: hliník                                                                                                                                                                  
zakončenie rúčky: zahnuté, gumenno-penová 
rukoväť                                                                                                                    
otváranie: automatické                                                                                                                    
ďalšie vlastnosti: odolný voči vetru 

biela potlač (sieťotlač) logo OP VaI, EÚ, 
odkaz na web 

návrh umiestnenia 
prvkov publicity pre 
potreby tlače 

1   0,00 € 0,00 € 

10 šálka na kávu + podšálka materiál: porcelán, keramika                                                             
farba: biela                                                                                                                    
objem: 120 - 180 ml                                                                                                                    
príslušenstvo: podšálka 
hmotnosť netto:0,4 -  0,5 kg 

Technológia potlače 
D2 - Výpal do 15 cm2 
Pozícia potlače: G 

logo OP VaI, EÚ, 
odkaz na web 

návrh umiestnenia 
prvkov publicity pre 
potreby tlače 

1   0,00 € 0,00 € 
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11 magnetka s 
poznámovým blokom  

magnetka obsahuhúca blok na poznámky                                                                                                                                                                   
celkový rozmer magnetky: A7                                                                  
Počet listov bloku: min 30 (v bielej farbe)                                                               
Rozmer bloku: min 1/2 magnetky                                                                                    
Farba magnetky: modrá (panton 300 U) s  
vodoznakom (grafický návrh dodá objednávateľ) 

potlač na magnetke logo OP VaI, EÚ, 
odkaz na web 

návrh umiestnenia 
prvkov publicity pre 
potreby tlače 

1   0,00 € 0,00 € 

12 Solárny powerbank Materiál:                                                                                     
Rozmer: 12,4 x 7,8 x 1,3 cm                                                           
Farba: čierna                                                                                 
Ďalšie vlastnosti: Solárny Powerbank s kapacitou 
4000mAh a USB nabíjací kábel. Možnosť nabíjania 
pre mobilný telefón, smartfón alebo tablet kdekoľvek 
bez prístupu zásuvky.  

biela potlač logo OP VaI, EÚ, 
odkaz na web 

návrh umiestnenia 
prvkov publicity pre 
potreby tlače 

1   0,00 € 0,00 € 

13 luxusné gulôčkové pero 
v čiernej krabičke 
(reprezentatívne) 

materiál: kov                                                                                                                         
farba náplne: modrá                                                                                              
farba pera: čierna                                                                                              
farba detailov: strieborná                                                                                              
farba krabičky: čierna                                                                                           
Luxusné značkové pero v štýlovej čiernej krabičke 
vhodné ako manažérsky darček. 

biela potlač na 
krabičku 

logo OP VaI, EÚ návrh umiestnenia 
prvkov publicity pre 
potreby tlače 

1   0,00 € 0,00 € 

14 gulôčkové pero 
bambusové 

materiál: bambus, zakončenia plast                                                                                                          
fabra plastových častí: modrá                                                                                                          
dĺžka: 13,5 - 14,1 cm                                                                                                                                       
priemer: 1,1 - 1,2 cm                                                                                                              
farba náplne: modrá 

jednofarebná potlač 
čierna 

logo OP VaI, EÚ, 
odkaz na web 

návrh umiestnenia 
prvkov publicity pre 
potreby tlače 

1   0,00 € 0,00 € 

 CENA CELKOM v EUR   

 

 

 

 

 

1.2  Špecifikácia predmetu zmluvy - „Grafické služby – tlačoviny“ 

 

P.č. Druh tlačoviny špecifikácia OP VaI Špecifikácia grafických služieb Počet 
vizuálov 

Cena za 
1 vizuál v 

Cena 
celkom v 

Cena 
celkom v 
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EUR bez 
DPH 

EUR bez 
DPH 

EUR s 
DPH (20%) 

1 Trojdielny 
kalendár 2017 s 
kašírovanou 
hornou časťou 

Trojdielny kalendár s kašírovanou hornou časťou s 
farebnou „hlavičkou“ a firemnou potlačou, trojdielny 
kalendár vo formáte 320x810mm, kartón 300g a 
potiahnutý disperzným lakom, na podstavci 3 dvanásť 
stránkové kalendária v rozmere 290x150mm, gramáž 
papiera kalendária 90 g, s priehľadným pásom so 
zeleným okienkom, balenie kalendára jednotlivo do 
termostráživej fólie, balená po 25 ks v lepenkových 
krabiciach 

OP VaI Spracovanie grafického návrhu a jeho korekcia - max. 2x podľa pripomienok 
obstarávateľa pre hornú časť kalendára "farebná hlavička", tlačoviny obsahujú 
textovú ako aj obrazovú časť, vrátane povinných prvkov publicity, súčasťou 
grafických prác je aj korekcia obrazovej časti 

1   0,00 € 0,00 € 

2 Poznámkový blok 
A4 čistý - 1 motív 

Poznámkový blok A4 čistý, lepené 50 listové 
poznámkové bloky v kratšej strane pre vyššiu odolnosť 
zosilnené farebnou lemovkou. 80 g listy    papiera 
perforované.  

OP VaI Spracovanie grafického návrhu a jeho korekcia - max. 2x podľa pripomienok 
obstarávateľa, tlačoviny obsahujú povinné prvky publicity (logá, vrátane 
príslušných hesiel, predná strana obálky obsahuje obrazový motív) 

1   0,00 € 0,00 € 

3 Poznámkový blok 
A5 čistý - 1 motív 

Poznámkový blok A5 čistý, lepené 50 listové 
poznámkové bloky v kratšej strane pre vyššiu odolnosť 
zosilnené farebnou lemovkou. 80 g listy    papiera 
perforované.  

OP VaI Spracovanie grafického návrhu a jeho korekcia - max. 2x podľa pripomienok 
obstarávateľa, tlačoviny obsahujú povinné prvky publicity (logá, vrátane 
príslušných hesiel, predná strana obálky obsahuje obrazový motív) 

1   0,00 € 0,00 € 

4 Novoročné 
pozdravy 

Novoročné pozdravy vo formáte jednostranne 
potlačenej karty. 
Natieraný matný papier 250g. Formát DL. 

OP VaI Spracovanie grafického návrhu a jeho korekcia - max. 2x podľa pripomienok 
obstarávateľa, tlačoviny obsahujú textovú ako aj obrazovú časť, súčasťou 
grafických prác je aj korekcia obrazovej časti 

1   0,00 € 0,00 € 

5 Informačný 
materiál - 
skladačka 

rozmer: 420 mm x 210 mm (rozložený), 105 x 210 mm 
(zložený); farebnosť 4+4, papier min. 230 g/m2, 
ryhovať a skladať na 3 lomy do formátu,  

OP VaI Spracovanie grafického návrhu a jeho korekcia - max. 2x podľa pripomienok 
obstarávateľa, tlačoviny obsahujú textovú ako aj obrazovú časť, súčasťou 
grafických prác je aj korekcia obrazovej časti 

1   0,00 € 0,00 € 

6 Informačný 
materiál - leták 

rozmer: A4, bez zlomu; farebnosť 4+4, papier min. 135 
g/m2, lesklý 

OP VaI Spracovanie grafického návrhu a jeho korekcia - max. 2x podľa pripomienok 
obstarávateľa, tlačoviny obsahujú textovú ako aj obrazovú časť, súčasťou 
grafických prác je aj korekcia obrazovej časti 

2   0,00 € 0,00 € 

7 Pop up / promo 
steny  

rozmer PopUp 3x4: 307 x 225 x 96 cm (š x v x h), 
Rozmer grafiky: 336,5/403,8 x 222,5 cm (š x v); tvar 
konštrukcie zaoblený, balenie zahŕňa tubus, ktorý je 
zároveň prezentačným stolom, vrchnú drevenú dosku 
na prezentačný stôl, podkladové polypropylénové 
diely, halogénové osvetlenie (2 kusy), magnetické 
pásky 3M 

OP VaI Spracovanie grafického návrhu a jeho korekcia - max. 2x podľa pripomienok 
obstarávateľa, tlačoviny obsahujú textovú ako aj obrazovú časť, súčasťou 
grafických prác je aj korekcia obrazovej časti 

1   0,00 € 0,00 € 
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8 Roll up  Rozmer: 85 x 200 cm 
Hliníková konštrukcia (celohliníkový stojan – 
strieborný, hliníková skladacia vzperná tyč, otočné 

stabilizačné nohy)  

Mechanizmus pre zrolovanie bannera 
Prenosný polyesterový obal s uškom 

OP VaI Spracovanie grafického návrhu a jeho korekcia - max. 2x podľa pripomienok 
obstarávateľa, tlačoviny obsahujú textovú ako aj obrazovú časť, súčasťou 
grafických prác je aj korekcia obrazovej časti 

4   0,00 € 0,00 € 

9 Samolepky 1. 
variant 

Rozmer: 50 x 40 mm ; zobrazenie log EÚ, odkaz na 
EŠIF; MH SR; OP VaI, Plastová fólia 

OP VaI Spracovanie grafického návrhu a jeho korekcia - max. 2x podľa pripomienok 
obstarávateľa, tlačoviny obsahujú textovú ako aj obrazovú časť, súčasťou 
grafických prác je aj korekcia obrazovej časti 

1   0,00 € 0,00 € 

10 Samolepky 2. 
variant 

Rozmer: 45 x 35 mm;zobrazenie loga EÚ, odkaz na 
EŠIF, Plastová fólia 

OP VaI Spracovanie grafického návrhu a jeho korekcia - max. 2x podľa pripomienok 
obstarávateľa, tlačoviny obsahujú textovú ako aj obrazovú časť, súčasťou 
grafických prác je aj korekcia obrazovej časti 

1   0,00 € 0,00 € 

11 Samolepky 3. 
variant 

Rozmer: 45 x 35 mm; zobrazenie loga OP VaI, 
Plastová fólia 

OP VaI Spracovanie grafického návrhu a jeho korekcia - max. 2x podľa pripomienok 
obstarávateľa, tlačoviny obsahujú textovú ako aj obrazovú časť, súčasťou 
grafických prác je aj korekcia obrazovej časti 

1   0,00 € 0,00 € 

12 Zakladače (foldre) 
Štandard Plus A4  

typ: Štandard Plus 
formát A4 (31 cm x 24,5 cm) 
obojstranná tlač 
chrbát: 10 mm 
papier: 350g/m2 matný 
matná fólia + UV lak 1/0 

OP VaI Spracovanie grafického návrhu a jeho korekcia - max. 2x podľa pripomienok 
obstarávateľa, tlačoviny obsahujú textovú ako aj obrazovú časť, súčasťou 
grafických prác je aj korekcia obrazovej časti 

1   0,00 € 0,00 € 

 CENA CELKOM v EUR   

 

1. 3  Špecifikácia predmetu zmluvy - „Grafické služby – doplnkové služby“ 

P.č. Druh služby špecifikácia OP VaI Špecifikácia doplnkových služieb Predpokladaný 
max. počet ks 

Cena 1 ks 
produktovej 
fotografie 
vrátane 
licencie a 
úpravy v EUR 
bez DPH 

Cena 
celkom 
v EUR 
bez 
DPH 

Cena 
celkom 
v EUR 
s DPH 
(20%) 

1 fotografické 
služby 

produktová fotografia na CD/DVD 
nosiči 

OP VaI dodanie produktovej fotografie a jej spracovanie a grafická úprava (vrátane práv a 
licenčného vysporiadania) v tematickej oblasti podpory OP VaI v gescii MH SR (najmä 
inovácie a inovatívne podnikanie, aplikácia výskumu a vývoja v podnikoch, podpora 
malých a stredných podnikateľov) 

10   0,00 € 0,00 € 

 CENA CELKOM v EUR   
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Príloha č. 2 k Zmluve – Cenová ponuka  - špecifikácia ceny 

GRAFICKÉ SLUŽBY CELKOM 

P. č. Druhy grafickej služby 
Cena v EUR bez 

DPH 
DPH 

Cena celkom v EUR 
s DPH (20%) 

1 Grafické služby - propagačné predmety 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Grafické služby - tlačoviny 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Grafické služby - doplnkové služby 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

CENA CELKOM (EUR) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 
 


