
Rámcová dohoda č. Z201716013_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 81499 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 42259088
DIČ: 2023399455
IČ DPH: SK2023399455
Číslo účtu:
Telefón: 59 356 222

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ultra Print, s.r.o.
Sídlo: Pluhová 49, 83103 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31399088
DIČ: 2020330620
IČ DPH: SK2020330620
Číslo účtu: SK8709000000000178741404
Telefón: +421243412464

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zabezpečenie tlačiarenských služieb
Kľúčové slová: tlač, leták, brožúra, plagát, mapa vizitky, nálepky, kráľovská koruna, pexeso, omaľovánky.
CPV: 79810000-5 - Tlačiarenské služby; 79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby; 

79824000-6 - Tlačiarenské a distribučné služby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Predmetom zákazky je poskytnutie tlačiarenských služieb, distribúcie (balenia a dopravy) a iných súvisiacich 
dokončovacích služieb pre prevádzkové potreby verejného obstarávateľa.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1.Leták DL ks 500 1000

2.Leták DL ks 1000 2000

3.Leták DL ks 2000 2000

4.Leták 2DL ks 2000 2000

5.Leták 2DL ks 500 1000

6.Leták 2DL ks 1000 2000

7.Leták 2DL ks 2000 2000

8.Leták 3DL ks 2000 4000

9.Leták 3DL ks 5000 10000

10.Leták 4DL * ks 4000 8000

11.Leták 4DL * ks 5000 30000
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12.Leták 4DL * ks 6000 36000

13.Leták 4DL * ks 8000 24000

14.Leták 6DL * ks 6000 18000

15.Leták 6DL * ks 10000 10000

16.Brožúra DL 8 s klopou * ks 1000 1000

17.Brožúra DL 8 s klopou * ks 2000 2000

18.Brožúra DL 8 s klopou * ks 5000 5000

19.Brožúra A5 MICE s s rozšírenou obálkou * ks 1000 1000

20.Brožúra A5 MICE s s rozšírenou obálkou * ks 2000 2000

21.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou * ks 2000 2000

22.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou * ks 3000 3000

23.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou * ks 2000 2000

24.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou * ks 3000 3000

25.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou * ks 2000 2000

26.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou * ks 3000 3000

27.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou * ks 2000 4000

28.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou * ks 5000 5000

29.Brožúra Bratislava s rozšírenou obálkou * ks 1000 1000

30.Brožúra Bratislava s rozšírenou obálkou * ks 1500 4500

31.Brožúra Bratislava s rozšírenou obálkou * ks 3000 3000

32.Plagát A3 ks 20 60

33.Plagát A3 ks 50 100

34.Plagát A3 ks 100 200

35.Plagát A2 ks 20 60

36.Plagát A2 ks 50 100

37.Plagát A2 ks 100 200

38.Plagát A1 ks 20 40

39.Plagát A1 ks 50 100

40.Plagát A1 ks 100 100

41.Plagát A0 ks 10 10

42.Plagát A0 ks 20 20

43.Plagát A0 ks 50 50

44.Leták A5 ks 1000 1000

45.Leták A5 ks 2000 4000

46.Leták A5 ks 5000 5000

47.Turistická mapa A2 * ks 300 300

48.Turistická mapa A2 * ks 500 500

49.Turistická mapa A2 * ks 1000 1000

50.Turistická mapa A2 * ks 10000 10000

51.Turistická mapa A2 * ks 15000 15000

52.Turistická mapa A2 * ks 20000 20000

53.Turistická mapa A3 tracia ks 10000 10000

54.Turistická mapa A3 tracia ks 20000 20000

55.Mapa MHD * ks 2000 2000
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56.Mapa MHD * ks 5000 5000

57.Mapa MHD * ks 10000 10000

58.Vizitky ks 50 100

59.Vizitky ks 100 400

60.Vizitky ks 250 500

61.Vizitky ks 500 1000

62.Nálepky ks 10 100

63.Nálepky ks 100 500

64.Nálepky ks 1000 1000

65.Nálepky ks 10 100

66.Nálepky ks 100 500

67.Nálepky ks 1000 1000

68.Nálepky ks 10 100

69.Nálepky ks 100 500

70.Nálepky ks 1000 1000

71.Nálepky BCC - klasické ks 10 100

72.Nálepky BCC - klasické ks 20 100

73.Nálepky BCC - klasické ks 50 100

74.Nálepky BCC - klasické ks 100 100

75.Nálepky BCC - fóliové ks 10 100

76.Nálepky BCC - fóliové ks 20 100

77.Nálepky BCC - fóliové ks 50 100

78.Nálepky BCC - fóliové ks 100 100

79.Nálepky formát A3 - fóliové ks 10 30

80.Nálepky formát A3 - fóliové ks 20 20

81.Nálepky formát A3 - fóliové ks 50 50

82.Kráľovská koruna štandard ks 1000 1000

83.Kráľovská koruna štandard ks 2000 2000

84.Pexeso ks 500 500

85.Omalovanky pre deti s nálepkami v strede ks 1000 1000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. Leták DL:

Formát: DL (100 mm x 210 mm)

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+4

Papier: 135g ONL

Balenie: do fólie po 100 ks

Lehota dodania: 7 dní

 expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 500 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 1000

2.Leták DL:

Formát: DL (100 mm x 210 mm)
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Počet strán: 2

Farebnosť: 4+4

Papier: 135g ONL

Balenie: do fólie po 100 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 1000ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 2000

3.Leták DL:

Formát: DL (100 mm x 210 mm)

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+4

Papier: 135g ONL

Balenie: do fólie po 100 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 2000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 2000

4.Leták 2DL:

Formát: DL (100 mm x 210 mm) rozložený formát 200x210 mm

Počet strán: 4

Farebnosť: 4+4

Papier: 135g ONL

Spracovanie: 1 lom

Balenie: do fólie po 100 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 2000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 2000

5.Leták 2DL:

Formát: DL (100 mm x 210 mm) rozložený formát 200x210 mm

Počet strán: 4

Farebnosť: 4+4

Papier: 200g ONL

Spracovanie: 1 lom

Balenie: do fólie po 100 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 500 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 1000

6.Leták 2DL:
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Formát: DL (100 mm x 210 mm) rozložený formát 200x210 mm

Počet strán: 4

Farebnosť: 4+4

Papier: 200g ONL

Spracovanie: 1 lom

Balenie: do fólie po 100 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 1000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 2000

7.Leták 2DL:

Formát: DL (100 mm x 210 mm) rozložený formát 200x210 mm

Počet strán: 4

Farebnosť: 4+4

Papier: 200g ONL

Spracovanie: 1 lom

Balenie: do fólie po 100 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 2000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 2000

8.Leták 3DL:

Formát: DL (100 mm x 210 mm), rozložený formát 300x210 mm

Počet strán: 6

Farebnosť: 4+4

Papier: 135g ONL

Spracovanie: 2 lomy

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 2000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 4000

9.Leták 3DL:

Formát: DL (100 mm x 210 mm), rozložený formát 300x210 mm

Počet strán: 6

Farebnosť: 4+4

Papier: 135g ONL

Spracovanie: 2 lomy

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 5000 ks
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počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 10000

10.Leták 4DL *:

Formát: DL (100 mm x 210 mm), rozložený formát 400x210 mm

Počet strán: 8 (leták sa zakladá dovnútra – nie na harmoniku)

Farebnosť: 4+4

Papier: 135g ONL

Spracovanie: 3 lomy

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 4000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 8000

11.Leták 4DL *:

Formát: DL (100 mm x 210 mm), rozložený formát 400x210 mm

Počet strán: 8 (leták sa zakladá dovnútra – nie na harmoniku)

Farebnosť: 4+4

Papier: 135g ONL

Spracovanie: 3 lomy

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 5000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 6

maximálny celkový počet ks: 30000

12.Leták 4DL *:

Formát: DL (100 mm x 210 mm), rozložený formát 400x210 mm

Počet strán: 8 (leták sa zakladá dovnútra – nie na harmoniku)

Farebnosť: 4+4

Papier: 135g ONL

Spracovanie: 3 lomy

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 6000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 6

maximálny celkový počet ks: 36000

13.Leták 4DL *:

Formát: DL (100 mm x 210 mm), rozložený formát 400x210 mm

Počet strán: 8 (leták sa zakladá dovnútra – nie na harmoniku)

Farebnosť: 4+4

Papier: 135g ONL

Spracovanie: 3 lomy

Balenie: do fólie po 50 ks
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Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 8000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 3

maximálny celkový počet ks: 24000

14.Leták 6DL *:

Formát: DL (100 mm x 210 mm), rozložený formát 600x210 mm

Počet strán: 12 (leták sa zakladá dovnútra – nie na harmoniku)

Farebnosť: 4+4

Papier: 135g ONL

Spracovanie: 5 lomov

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 6000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 3

maximálny celkový počet ks: 18000

15.Leták 6DL *:

Formát: DL (100 mm x 210 mm), rozložený formát 600x210 mm

Počet strán: 12 (leták sa zakladá dovnútra – nie na harmoniku)

Farebnosť: 4+4

Papier: 135g ONL

Spracovanie: 5 lomov

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 10000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 10000

16.Brožúra DL 8 s klopou *:

Formát: DL (100 mm x 210 mm)

Počet strán s obálkou: 8 (obálka 4, vnútro 4) + 2 klopa

Farebnosť: 4+4

Papier obálka: 130g ONL

Papier vnútro: 130g ONL

Spracovanie: zošívaná V1

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 1000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 1000

17.Brožúra DL 8 s klopou *:

Formát: DL (100 mm x 210 mm)

Počet strán s obálkou: 8 (obálka 4, vnútro 4) + 2 klopa
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Farebnosť: 4+4

Papier obálka: 130g ONL

Papier vnútro: 130g ONL

Spracovanie: zošívaná V1

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 2000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 2000

18.Brožúra DL 8 s klopou *:

Formát: DL (100 mm x 210 mm)

Počet strán s obálkou: 8 (obálka 4, vnútro 4) + 2 klopa

Farebnosť: 4+4

Papier obálka: 130g ONL

Papier vnútro: 130g ONL

Spracovanie: zošívaná V1

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 5000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 5000

19.Brožúra A5 MICE s s rozšírenou obálkou *:

Formát: A5 (148 mm x 210 mm)

Počet strán s obálkou: 12+2 (klopa poskladaná dovnútra)

Farebnosť: 4+4

Papier obálka a vnútro: 170g ONL, lesklé lamino 1+0

Spracovanie: zošívaná V1

Balenie: do fólie po 20 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 1000

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 1000

20.Brožúra A5 MICE s s rozšírenou obálkou *:

Formát: A5 (148 mm x 210 mm)

Počet strán s obálkou: 12+2 (klopa poskladaná dovnútra)

Farebnosť: 4+4

Papier obálka a vnútro: 170g ONL, lesklé lamino 1+0

Spracovanie: zošívaná V1

Balenie: do fólie po 20 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 2000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 2000
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21.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou *:

Formát: atyp, 105 mm (šírka) x 165 mm (výška)

Počet strán: 56 + 2 (vnútro 50 strán, obálka 4+2 klopa)

Obálka: 4+2, zadná strana obálky o jeden diel dlhšia, klopa 95 mm 
poskladaná dovnútra

Farebnosť: 4+4

Papier: lesklý 90g alebo nenatieraný 80g

Obálka: 180 – 200g

Spracovanie: lepená V2

Balenie: do fólie po 20 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 2000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 2000

22.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou *:

Formát: atyp, 105 mm (šírka) x 165 mm (výška)

Počet strán: 56 + 2 (vnútro 50 strán, obálka 4+2 klopa)

Obálka: 4+2, zadná strana obálky o jeden diel dlhšia, klopa 95 mm 
poskladaná dovnútra

Farebnosť: 4+4

Papier: lesklý 90g alebo nenatieraný 80g

Obálka: 180 – 200g

Spracovanie: lepená V2

Balenie: do fólie po 20 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 3000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 3000

23.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou *:

Formát: atyp, 105 mm (šírka) x 165 mm (výška)

Počet strán: 68 vnútro + 4 obálka + 2 klopa

Obálka: 4+2, zadná strana obálky o jeden diel dlhšia, klopa 95 mm 
poskladaná dovnútra

Farebnosť: 4+4

Papier: lesklý 90g alebo nenatieraný 80g

Obálka: 180 – 200g

Spracovanie: lepená V2

Balenie: do fólie po 20 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 2000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 2000

24.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou *:

Formát: atyp, 105 mm (šírka) x 165 mm (výška)

Počet strán: 68 vnútro + 4 obálka + 2 klopa
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Obálka: 4+2, zadná strana obálky o jeden diel dlhšia, klopa 95 mm 
poskladaná dovnútra

Farebnosť: 4+4

Papier: lesklý 90g alebo nenatieraný 80g

Obálka: 180 – 200g

Spracovanie: lepená V2

Balenie: do fólie po 20 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 3000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 3000

25.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou *:

Formát: atyp, 105 mm (šírka) x 165 mm (výška)

Počet strán: 88 vnútro + 4 obálka + 2 klopa

Obálka: 4+2, zadná strana obálky o jeden diel dlhšia, klopa 95 mm 
poskladaná dovnútra

Farebnosť: 4+4

Papier: lesklý 90g alebo nenatieraný 80g

Obálka: 180 – 200g

Spracovanie: lepená V2

Balenie: do fólie po 20 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 2000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 2000

26.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou *:

Formát: atyp, 105 mm (šírka) x 165 mm (výška)

Počet strán: 88 vnútro + 4 obálka + 2 klopa

Obálka: 4+2, zadná strana obálky o jeden diel dlhšia, klopa 95 mm 
poskladaná dovnútra

Farebnosť: 4+4

Papier: lesklý 90g alebo nenatieraný 80g

Obálka: 180 – 200g

Spracovanie: lepená V2

Balenie: do fólie po 20 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 3000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 3000

27.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou *:

Formát: atyp, 105 mm (šírka) x 165 mm (výška)

Počet strán: 92 vnútro + 4 obálka + 2 klopa

Obálka: 4+2, zadná strana obálky o jeden diel dlhšia, klopa 95 mm 
poskladaná dovnútra

Farebnosť: 4+4

Papier: lesklý 90g alebo nenatieraný 80g
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Obálka: 180 – 200g

Spracovanie: lepená V2

Balenie: do fólie po 20 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 2000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 4000

28.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou *:

Formát: atyp, 105 mm (šírka) x 165 mm (výška)

Počet strán: 92 vnútro + 4 obálka + 2 klopa

Obálka: 4+2, zadná strana obálky o jeden diel dlhšia, klopa 95 mm 
poskladaná dovnútra

Farebnosť: 4+4

Papier: lesklý 90g alebo nenatieraný 80g

Obálka: 180 – 200g

Spracovanie: lepená V2

Balenie: do fólie po 20 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 5000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 5000

29.Brožúra Bratislava s rozšírenou obálkou *:

Formát: 168x238mm 

Obálka: zadná strana obálky o 1 diel dlhšia (klopa), poskladaná dovnútra

Počet strán s obálkou: 54 (počet strán vnútra 48 strán, 4 + 2 strany obálka)

Farebnosť: 4+4

Papier obálka: 150g ONL

Papier vnútro: 115g ONL

Spracovanie: zošívaná V1

Balenie: do fólie po 20 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 1000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 1000

30.Brožúra Bratislava s rozšírenou obálkou *:

Formát: 168x238mm 

Obálka: zadná strana obálky o 1 diel dlhšia (klopa), poskladaná dovnútra

Počet strán s obálkou: 54 (počet strán vnútra 48 strán, 4 + 2 strany obálka)

Farebnosť: 4+4

Papier obálka: 150g ONL

Papier vnútro: 115g ONL

Spracovanie: zošívaná V1

Balenie: do fólie po 20 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 1500 ks
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počet podujatí za 12 mesiacov: 3

maximálny celkový počet ks: 4500

31.Brožúra Bratislava s rozšírenou obálkou *:

Formát: 168x238mm 

Obálka: zadná strana obálky o 1 diel dlhšia (klopa), poskladaná dovnútra

Počet strán s obálkou: 54 (počet strán vnútra 48 strán, 4 + 2 strany obálka)

Farebnosť: 4+4

Papier obálka: 150g ONL

Papier vnútro: 115g ONL

Spracovanie: zošívaná V1

Balenie: do fólie po 20 ks

Lehota dodania 7 dní

počet ks na podujatie: 3000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 3000

32.Plagát A3:

Formát: A3 (297 × 420 mm)

Počet strán: 1

Farebnosť: 4+0

Papier: 170g NM

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 100 ks)

počet ks na podujatie: 20 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 3

maximálny celkový počet ks: 60

33.Plagát A3:

Formát: A3 (297 × 420 mm)

Počet strán: 1

Farebnosť: 4+0

Papier: 170g NM

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 100 ks)

počet ks na podujatie: 50 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 100

34.Plagát A3:

Formát: A3 (297 × 420 mm)

Počet strán: 1

Farebnosť: 4+0

Papier: 170g NM

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 100 ks)

počet ks na podujatie: 100 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 200
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35.Plagát A2:

Formát: A2 (420 × 594 mm)

Počet strán: 1

Farebnosť: 4+0

Papier 170g NM

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 100 ks)

počet ks na podujatie: 20 ks

počet podujatí za 12 mesiacov 3

maximálny celkový počet ks: 60

36.Plagát A2:

Formát: A2 (420 × 594 mm)

Počet strán: 1

Farebnosť: 4+0

Papier: 170g NM

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 100 ks)

počet ks na podujatie: 50 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 100

37.Plagát A2:

Formát: A2 (420 × 594 mm)

Počet strán: 1

Farebnosť: 4+0

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 100 ks)

Papier: 170g NM

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 100 ks)

počet ks na podujatie: 100 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 200

38.Plagát A1:

Formát: A1 (594 mm x 840 mm)

Počet strán: 1

Farebnosť: 4+0

Papier: 170g NM

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 100 ks)

počet ks na podujatie: 20 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 40

39.Plagát A1:

Formát: A1 (594 mm x 840 mm)

Počet strán: 1
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Farebnosť: 4+0

Papier: 170g NM

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 100 ks)

počet ks na podujatie: 50 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 100

40.Plagát A1:

Formát: A1 (594 mm x 840 mm)

Počet strán: 1

Farebnosť: 4+0

Papier: 170g NM

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 100 ks)

počet ks na podujatie: 100 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 100

41.Plagát A0:

Formát: A0 (841 × 1189 mm)

Počet strán: 1

Farebnosť: 4+0

Papier: 170g NM

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 100 ks)

počet ks na podujatie: 10 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 10

42.Plagát A0:

Formát: A0 (841 × 1189 mm)

Počet strán: 1

Farebnosť: 4+0

Papier: 170g NM

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 100 ks)

počet ks na podujatie: 20 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 20

43.Plagát A0:

Formát: A0 (841 × 1189 mm)

Počet strán: 1

Farebnosť: 4+0
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Papier: 170g NM

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 100 ks)

počet ks na podujatie: 50 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 50

44.Leták A5:

Formát: A5 (148 × 210 mm)

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+4

Papier: 135g ONL

Balenie: do fólie po 100 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 1000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 1000

45.Leták A5:

Formát: A5 (148 × 210 mm)

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+4

Papier: 135g ONL

Balenie: do fólie po 100 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 2000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 4000

46.Leták A5:

Formát: A5 (148 × 210 mm)

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+4

Papier: 135g ONL

Balenie: do fólie po 100 ks

Lehota dodania: 7 dní

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie: 5000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 5000

47.Turistická mapa A2 *:

Formát: A2 (420 mm x 594 mm) v rozloženom stave, poskladaná na DL

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+4

Papier: 115g NM
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Balenie: do fólie po 25 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 300 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 300

48.Turistická mapa A2 *:

Formát: A2 (420 mm x 594 mm) v rozloženom stave, poskladaná na DL

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+4

Papier: 115g NM

Balenie: do fólie po 25 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 500 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 500

49.Turistická mapa A2 *:

Formát: A2 (420 mm x 594 mm) v rozloženom stave, poskladaná na DL

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+4

Papier: 115g NM

Balenie: do fólie po 25 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 1000 ks

očet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 1000

50.Turistická mapa A2 *:

Formát: A2 (420 mm x 594 mm) v rozloženom stave, poskladaná na DL

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+4

Papier: 115g NM

Balenie: do fólie po 25 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 10000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 10000

51.Turistická mapa A2 *:

Formát: A2 (420 mm x 594 mm) v rozloženom stave, poskladaná na DL

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+4

Papier: 115g NM

Balenie: do fólie po 25 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 15000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 15000
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52.Turistická mapa A2 *:

Formát: A2 (420 mm x 594 mm) v rozloženom stave, poskladaná na DL

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+4

Papier: 115g NM

Balenie: do fólie po 25 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 20000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 20000

53.Turistická mapa A3 trhacia:

Formát: A3 (297 mm x 420 mm)

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+4

Papier: 100g NM

Väzba: lepená mäkká, do blokov po 100 ks bez podložky

Balenie: do fólie po 10 blokov

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 10000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 10000

54.Turistická mapa A3 trhacia:

Formát: A3 (297 mm x 420 mm)

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+4

Papier: 100g NM

Väzba: lepená mäkká, do blokov po 100 ks bez podložky

Balenie: do fólie po 10 blokov

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 20000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 20000

55.Mapa MHD *:

Formát: A3 (297 mm x 420 mm) v rozloženom stave, poskladaný na formát 
A6

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+4

Papier: 150g ONL

Spracovanie: 4 lomy

Balenie: do fólie po 25 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 2000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 2000

56.Mapa MHD *:

Strana 17 z 27 



Formát: A3 (297 mm x 420 mm) v rozloženom stave, poskladaný na formát 
A6

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+4

Papier: 150g ONL

Spracovanie: 4 lomy

Balenie: do fólie po 25 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 5000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 5000

57.Mapa MHD *:

Formát: A3 (297 mm x 420 mm) v rozloženom stave, poskladaný na formát 
A6

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+4

Papier: 150g ONL

Spracovanie: 4 lomy

Balenie: do fólie po 25 ks

Lehota dodania: 7 dní

počet ks na podujatie: 10000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 10000

58.Vizitky:

Formát: štandard vizitky 9x5 cm

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+1

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 24 hodín

počet ks na podujatie: 50 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 100

59.Vizitky:

Formát: štandard vizitky 9x5 cm

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+1

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 24 hodín

počet ks na podujatie: 100 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 4

maximálny celkový počet ks: 400

60.Vizitky:

Formát: štandard vizitky 9x5 cm

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+1

Balenie: do fólie po 50 ks
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Lehota dodania: 24 hodín

počet ks na podujatie: 250

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 500

61.Vizitky:

Formát: štandard vizitky 9x5 cm

Počet strán: 2

Farebnosť: 4+1

Balenie: do fólie po 50 ks

Lehota dodania: 24 hodín

počet ks na podujatie: 500

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 1000

62.Nálepky:

Formát: 90x50mm

Materiál: Samolepiaci lesklý 80g

Technická špecifikácia:
splitovanie na spodnej strane, farba samolepiacej fólie biela, 
samolepky nie na hárku, ale samostatne. Materiál odolný voči 
poveternostným vplyvom

Farebnosť: 4+0

Balenie: 10 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 10 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 10

maximálny celkový počet ks: 100

63.Nálepky:

Formát: 90x50mm

Materiál: Samolepiaci lesklý 80g

Technická špecifikácia:
splitovanie na spodnej strane, farba samolepiacej fólie biela, 
samolepky nie na hárku, ale samostatne. Materiál odolný voči 
poveternostným vplyvom

Farebnosť: 4+0

Balenie: 100 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 100 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 5

maximálny celkový počet ks: 500

64.Nálepky:

Formát: 90x50mm

Materiál: Samolepiaci lesklý 80g

Technická špecifikácia
splitovanie na spodnej strane, farba samolepiacej fólie biela, 
samolepky nie na hárku, ale samostatne. Materiál odolný voči 
poveternostným vplyvom

Farebnosť: 4+0

Balenie: 100 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 1000
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počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 1000

65.Nálepky:

Formát: 50x50mm

Materiál: Samolepiaci lesklý 80g

Technická špecifikácia:
splitovanie na spodnej strane, farba samolepiacej fólie biela, 
samolepky nie na hárku, ale samostatne. Materiál odolný voči 
poveternostným vplyvom

Farebnosť: 4+0

Balenie: 10 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 10 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 10

maximálny celkový počet ks: 100

66.Nálepky:

Formát: 50x50mm

Materiál: Samolepiaci lesklý 80g

Technická špecifikácia:
splitovanie na spodnej strane, farba samolepiacej fólie biela, 
samolepky nie na hárku, ale samostatne. Materiál odolný voči 
poveternostným vplyvom

Farebnosť: 4+0

Balenie: 100 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 100 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 5

maximálny celkový počet ks: 500

67.Nálepky:

Formát: 50x50mm

Materiál: Samolepiaci lesklý 80g

Technická špecifikácia:
splitovanie na spodnej strane, farba samolepiacej fólie biela, 
samolepky nie na hárku, ale samostatne. Materiál odolný voči 
poveternostným vplyvom

Farebnosť: 4+0

Balenie: 100 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 1000

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 1000

68.Nálepky:

Formát: Kruh priemer 4cm

Materiál: Samolepiaci lesklý 80g

Technická špecifikácia:
splitovanie na spodnej strane, farba samolepiacej fólie biela, 
samolepky nie na hárku, ale samostatne. Materiál odolný voči 
poveternostným vplyvom

Farebnosť: 4+0

Balenie: 10 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 10 ks
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počet podujatí za 12 mesiacov: 10

maximálny celkový počet ks: 100

69.Nálepky:

Formát: Kruh priemer 4cm

Materiál: Samolepiaci lesklý 80g

Technická špecifikácia:
splitovanie na spodnej strane, farba samolepiacej fólie biela, 
samolepky nie na hárku, ale samostatne. Materiál odolný voči 
poveternostným vplyvom

Farebnosť: 4+0

Balenie: 100 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 100

počet podujatí za 12 mesiacov: 5

maximálny celkový počet ks: 500

70.Nálepky:

Formát: Kruh priemer 4cm

Materiál: Samolepiaci lesklý 80g

Technická špecifikácia:
splitovanie na spodnej strane, farba samolepiacej fólie biela, 
samolepky nie na hárku, ale samostatne. Materiál odolný voči 
poveternostným vplyvom

Farebnosť: 4+0

Balenie: 100 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 1000

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 1000

71.Nálepky BCC - klasické:

Formát: 90 (šírka)x75mm(výška)

Materiál: Samolepiaci lesklý 80g

Technická špecifikácia:
Podklad samolepiacej  nálepky biely, samolepka nie na hárku ale 
samostatne, materiál odolný voči poveternostným vplyvom, 
možnosť inštalovať  na sklo, drevo, kov.

Farebnosť: 4+0

Balenie: 10 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 10 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 10

maximálny celkový počet ks: 100

72.Nálepky BCC - klasické:

Formát: 90 (šírka)x75mm(výška)

Materiál: Samolepiaci lesklý 80g

Technická špecifikácia:
Podklad samolepiacej  nálepky biely, samolepka nie na hárku ale 
samostatne, materiál odolný voči poveternostným vplyvom, 
možnosť inštalovať  na sklo, drevo, kov.

Farebnosť: 4+0

Balenie: 20 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 20

Strana 21 z 27 



počet podujatí za 12 mesiacov: 5

maximálny celkový počet ks: 100

73.Nálepky BCC - klasické:

Formát: 90 (šírka)x75mm(výška)

Materiál: Samolepiaci lesklý 80g

Technická špecifikácia:
Podklad samolepiacej  nálepky biely, samolepka nie na hárku ale 
samostatne, materiál odolný voči poveternostným vplyvom, 
možnosť inštalovať  na sklo, drevo, kov.

Farebnosť: 4+0

Balenie: 50 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 50 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 100

74.Nálepky BCC - klasické:

Formát: 90 (šírka)x75mm(výška)

Materiál: Samolepiaci lesklý 80g

Technická špecifikácia:
Podklad samolepiacej  nálepky biely, samolepka nie na hárku ale 
samostatne, materiál odolný voči poveternostným vplyvom, 
možnosť inštalovať  na sklo, drevo, kov.

Farebnosť: 4+0

Balenie: 100 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 100

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 100

75.Nálepky BCC - fóliové:

Formát: 90 (šírka)x75mm(výška)

Materiál: Fólia 

Technická špecifikácia:
Obojstranná fóliová nálepka na sklo, vizuál zrkadlovo viditeľný z 
oboch strán, samostatná -  nie hárku, odolná voči poveternostným 
vplyvom

Farebnosť: 4+0

Balenie: 10 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 10

počet podujatí za 12 mesiacov: 10

maximálny celkový počet ks: 100

76.Nálepky BCC - fóliové:

Formát: 90 (šírka)x75mm(výška)

Materiál: Fólia 

Technická špecifikácia:
Obojstranná fóliová nálepka na sklo, vizuál zrkadlovo viditeľný z 
oboch strán, samostatná -  nie hárku, odolná voči poveternostným 
vplyvom

Farebnosť: 4+0

Balenie: 20 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 20 ks

Strana 22 z 27 



počet podujatí za 12 mesiacov: 5

maximálny celkový počet ks: 100

77.Nálepky BCC - fóliové:

Formát: 90 (šírka)x75mm(výška)

Materiál: Fólia 

Technická špecifikácia:
Obojstranná fóliová nálepka na sklo, vizuál zrkadlovo viditeľný z 
oboch strán, samostatná -  nie hárku, odolná voči poveternostným 
vplyvom

Farebnosť: 4+0

Balenie: 50 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 50 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 2

maximálny celkový počet ks: 100

78.Nálepky BCC - fóliové:

Formát: 90 (šírka)x75mm(výška)

Materiál: Fólia 

Technická špecifikácia:
Obojstranná fóliová nálepka na sklo, vizuál zrkadlovo viditeľný z 
oboch strán, samostatná -  nie hárku, odolná voči poveternostným 
vplyvom

Farebnosť: 4+0

Balenie: 100 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 100

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 100

79.Nálepky formát A3 - fóliové:

Formát: 297 (šírka) x 420 (výška) mm

Materiál: Fólia

Technická špecifikácia:
Obojstranná fóliová nálepka na sklo, vizuál zrkadlovo viditeľný z 
oboch strán, samostatná -  nie hárku, odolná voči poveternostným 
vplyvom

Farebnosť: 4+0

Balenie: 10 ks v balení

Lehota dodania: Do 7 dní

počet ks na podujatie: 10 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 3

maximálny celkový počet ks: 30

80.Nálepky formát A3 - fóliové:

Formát: 297 (šírka) x 420 (výška) mm

Materiál: Fólia

Technická špecifikácia:
Obojstranná fóliová nálepka na sklo, vizuál zrkadlovo viditeľný z 
oboch strán, samostatná -  nie hárku, odolná voči poveternostným 
vplyvom

Farebnosť: 4+0

Balenie: 20 ks v balení

Lehota dodania: Do 7 dní

počet ks na podujatie: 20 ks
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počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 20

81.Nálepky formát A3 - fóliové:

Formát: 297 (šírka) x 420 (výška) mm

Materiál: Fólia

Technická špecifikácia:
Obojstranná fóliová nálepka na sklo, vizuál zrkadlovo viditeľný z 
oboch strán, samostatná -  nie hárku, odolná voči poveternostným 
vplyvom

Farebnosť: 4+0

Balenie: 50 ks v balení

Lehota dodania: Do 7 dní

počet ks na podujatie: 50 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 50

82.Kráľovská koruna štandard:

Papier: 250 g onl

Farebnosť: 4+1- (pantone 485), 1+1 lamino lesklé

Formát: rozložený - 63 x12cm, výsek v tvare koruny

Balenie: 100 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 1000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 1000

83.Kráľovská koruna štandard:

Papier: 250 g onl

Farebnosť: 4+1- (pantone 485), 1+1 lamino lesklé

Formát: rozložený - 63 x12cm, výsek v tvare koruny

Balenie: 100 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 2000

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 2000

84.Pexeso:

Formát: 3xA4 (rozložený - 630x297, zložený A4 - 210 × 297, 2 lomy)

Papier: 300 g lesklé lamino 1+1

Farebnosť: 4+4

Balenie: 100 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 500 ks

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 500 ks

85.Omaľovánky pre deti s nálepkami v strede:

Formát: A4 - 210 × 297

počet strán s obálkou: 16 (obálka 4, vnútro 8 ľahkonatieraný + 4 samolepiaci)

Papier vnútro: 80g BO + samolepka 1+0 (jedna A3/A4)

Papier obálka: 200 g ONL
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Väzba: V1 zošívaná po širšej strane

Farebnosť vnútro: 1+1

Farebnost obálka: 4+0

Balenie: 100 ks v balení

Lehota dodania: do 7 dní

počet ks na podujatie: 1000

počet podujatí za 12 mesiacov: 1

maximálny celkový počet ks: 1000

Uvedené položky č. 1-85 sa tlačia v rôznych jazykových 
mutáciách. Predpokladané množstvo jazykových mutácii
v priebehu kalendárneho roka 3-5 v predpokladaných 
množstvách uvedených vyššie. 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa, ak verejný obstarávateľ neurčí iné miesto v Bratislave.

Termín dodania predmetu zákazky je do 12 kalendárnych mesiacov od podpisu zmluvy resp do vyčerpania objemu všetkých 
dodaných služieb.

Termín dodania čiastkových zákaziek je najneskôr 7 dní od odoslania čiastkovej objednávky dodávateľovi, pokiaľ v špecifikácii
predmetu zákazky nie je uvedené inak. 

Dodávateľ je povinný absolvovať osobné stretnutia a konzultácie v sídle firmy ohľadne predmetu zákazky minimálne 4x do 
mesiaca na základe termínov určených obstarávateľom. Náklady na konzultácie je nutné zahrnúť do cenovej ponuky.  

- množstvo tlačovín uvedené v špecifikácii zákazky je len predpokladané a objednávateľ sa nezaväzuje vyčerpať ho v plnom 
rozsahu,

-zhotovenie diela sa uskutoční na základe osobitných písomných objednávok zadávaných podľa potrieb objednávateľa,

-objednávka musí byť podaná písomne a doručená na adresu sídla dodávateľa alebo na ním uvedenú mailovú adresu,

-emailom zaslaná objednávka sa považuje za riadne doručenú okamihom jej odoslania na dodávateľom určenú emailovú 
adresu,

-súčasťou objednávky budú kompletné grafické a textové podklady pre zhotovenie diela (ďalej len „podklady“),

-dodávateľ je povinný podklady skontrolovať a upozorniť objednávateľa na chyby alebo nedostatky podkladov do 48 hodín od 
ich doručenia,

-pri špecifických tlačovinách  má objednávateľ právo požiadať dodávateľa o vytvorenie prototypu, pre kontrolu prekladania, 
skladania tlačoviny. Špecifické tlačoviny sú označené *.   

-objednávateľ je povinný odstrániť chyby alebo nedostatky podkladov pre zhotovenie diela do 48 hodín,

-po doručení a kontrole podkladov dodávateľ vyhotoví kontrolný nátlačok,

-objednávateľ sa ku kontrolnému nátlačku vyjadrí v lehote do 48 hodín,

-lehota dodania diela plynie od doručenia objednávky a podkladov bez chýb alebo nedostatkov znemožňujúcich riadne 
zhotovenie diela, 

-v prípade požiadavky na expresné dodanie je lehota dodania 24 hodín,

-expresná dodávka je možná len pri vybraných formátoch a v obmedzenom počte uvedenom v špecifikácii zákazky.

-pri expresnej dodávke neplatia povinnosti týkajúce sa kontroly podkladov a kontrolného nátlačku,

-dodávateľ je povinný spolu s dielom odovzdať objednávateľovi dodací list, 

-dodávateľ je povinný oznámiť dodanie diela min. 2 dni vopred (neplatí pri expresnej dodávke),

-dodávateľ bude fakturovať cenu diela na základe každej zaslanej objednávky 

-fakturovaná suma bude určená ako súčet súčinov jednotkových cien a skutočne dodaného množstva tlačovín,

-cena diela je konečná a zahŕňa všetky náklady na zhotovenie a dodanie diela, vrátane nákladov na balenie a dopravu,

-za vady diela sa považujú najmä (nie však výlučne) porušenosť obalov, nesprávne farebné nastavenie tlače, nekorektná 
farebnosť výtlačku, nesprávna sýtosť farieb, nesprávna optická denzita,  rozmazanosť textu alebo obrázkov, nepresne 
vytvorené lomy, odchýlka od objednávky alebo podkladov objednávateľa, 
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-lehota na odstránenie vád diela je 7 dní,

-v prípade expresnej dodávky diela je lehota na odstránenie vád 24 hodín,

-objednávateľ objednáva príslušný počet kusov na jedno podujatie, počet podujatí na 12 mesiacov je limitovaný (počet je 
určený v špecifikácii). Taktiež je určený maximálny počet kusov pre príslušnú položku tlače.  

-doba trvania zmluvy je 12 mesiacov od okamihu jej účinnosti alebo do vyčerpania zmluvnej ceny podľa toho, čo nastane skôr,

-dodávateľ aj objednávateľ oznámi údaje kontaktnej osoby vo veciach týkajúcich sa tejto zmluvy  druhej zmluvnej strane 
písomne do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy,

Všetky publikácie a  materiály musia byť vytlačené v súlade s tlačovými podkladmi, ktoré sú vo formáte pdf alebo indd  (s 
orezovými značkami a spadávkou). Tlačové podklady zasiela verejný obstarávateľ dodávateľovi v rámci čiastkovej objednávky.

Suma obsahuje: 1. vyhotovenie nátlačkov, 2. tlač propagačných materiálov, 3. skladanie, zošívanie, lepenie prípadne iné 
polygrafické práce slúžiace k finalizácii propagačných materiálov, 4. balenie materiálov, 5. dopravu a 6. výkladku materiálov 
priamo do skladu objednávateľa, prípadne na iné vopred určené miesto pracovníkmi dodávateľa v Bratislave.

Dodávateľ je povinný predložiť do 24 hodín od uzatvorenia Rámcovej dohody referencie v oblasti predmetu tejto zákazky za 
posledné 3 roky od vyhlásenia zákazky v min. hodnote 100 000 Eur s DPH. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie 
uvedených referencií z dôvodu aby dodávateľ mal preukázateľné skúsenosti s predmetom zákazky. Minimálna požadovaná 
úroveň referencií je vzhľadom na predpokladanú výšku zákazky primeraná.

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní

Dodávateľ je povinný predložiť do 24 hodín od uzatvorenia Rámcovej dohody originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu 
o tom že jeho spoločnosť vlastní certifikát ISO 9001 Systém manažérstva kvality Q.M.S. 

Dodávateľ je povinný predložiť do 24 hodín od uzatvorenia Rámcovej dohody originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu 
o tom že jeho spoločnosť vlastní certifikát ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva E.M.S.

Pokuta za nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek na plnenie, nedodanie tovaru podľa popisu, neposkytnutie služieb a
v termínoch dodania uvedených v objednávkovom formulári je 10% z hodnoty čiastkovej objednávky na účet verejného 
obstarávateľa uvedený v rámcovej dohode do 10 pracovných dní.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Šafárikovo nám. 3

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
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3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 33 999,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.04.2017 13:33:02

Objednávateľ:
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Ultra Print, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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