
 

RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  
 

uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka  

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

objednávateľ:   Bratislavská organizácia cestovného ruchu  

sídlo:    Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 

IČO:     42 259 088 

DIČ:   2023399455 

IČ DPH:                                 SK 2023399455 

registrácia:  Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

č. registrácie: 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR 

zastúpená:  Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva a  

Mgr. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva 

bankové spojenie:    

číslo účtu:     

 

 

(ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane 

 

 

a 

 

poskytovateľ:                         WOODI, spol. s r.o.                         

sídlo: Donnerova 3/6, Bratislava 841 05 

IČO:    31 397 808     

IČ pre DPH:   SK2020424021  

bankové spojenie:   

zastúpený :   Dr. Juraj Matis    

 

(ďalej len „poskytovateľ“) na druhej strane 

  
 

Preambula 

 

Objednávateľ je právnickou osobou založenou podľa ust. § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 

Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie 

podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a 

medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu.  

 

Poskytovateľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač na základe výzvy na predloženie 

ponuky podľa  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zo dňa 06.12.2018, názov 

zákazky: Zabezpečenie kuriérskych služieb a správy skladu propagačných materiálov 

pre účely Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.  

 

Predmet tejto zmluvy sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva dopravy a 

výstavby SR. 

 

Účelom aktivity je zvýšenie kvality informovanosti návštevníkov Hlavného mesta SR  

Bratislavy v čo najširšom spektre lokalít v Hlavnom meste SR Bratislava ako aj 



potenciálnych návštevníkov Hlavného mesta SR  Bratislavy v blízkych turisticky 

významných lokalitách, a to prostredníctvom propagačných materiálov. 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie kuriérskych služieb – rozvoz propagačných     

materiálov a správa skladu propagačných materiálov pre  objednávateľa (ďalej len ako 

„služby“) a to, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, v lokalitách a intenzite tak ako je 

uvedené v prílohe č.1 – špecifikácia predmetu zákazky.  

2. Bližšia špecifikácia služieb, vrátane harmonogramu mesačných rozvozov, je uvedená 

v prílohe č. 1 - špecifikácia predmetu zákazky. 

3. Poskytovateľ je povinný služby poskytnúť vo vyššie uvedenom rozsahu, a to na základe 

osobitných objednávok. Objednávateľ je oprávnený so súhlasom poskytovateľa upraviť 

harmonogram mesačných rozvozov (zmeniť miesto rozvozu), najmä s ohľadom na 

aktuálny dopyt po propagačných materiáloch.   

4. Objednávateľ nie je povinný od poskytovateľa objednať služby uvedené v bode 1. tohto 

článku zmluvy. 

 
 

Článok II 

Čas a miesto plnenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.1.2019 do 31.12.2019.  

2. Túto zmluvu je možné ukončiť i skôr: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) výpoveďou s výpovednou dobou 1 mesiac, 

c) odstúpením od zmluvy; ak niektorá zo zmluvných strán podstatne poruší túto 

zmluvu alebo ak to vyplýva zo zákona, môže druhá zmluvná strana od tejto zmluvy 

odstúpiť. V prípade nepodstatného porušenia povinnosti niektorou zmluvnou stranou, 

je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana porušujúca zmluvu nevykoná 

nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú jej na to druhá zmluvná strana 

poskytne. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká okamihom doručenia písomného 

odstúpenia druhej zmluvnej strane.  

 

 

Článok III 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný: 

a) postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami 

objednávateľa, ktoré poskytovateľ pozná alebo musí poznať, 

b) oznamovať objednávateľovi informácie týkajúce sa poskytovaných služieb, ktoré 

sú dôležité pre jeho rozhodovanie, 

c) vystupovať tak, aby neohrozil dobré meno a povesť objednávateľa a regiónu 

Bratislava a Slovenskej republiky, 

d) upozorniť objednávateľa na možné ťažkosti pri plnení zmluvných povinností 

a vynaložiť všetko úsilie na ich odstránenie, 

e) dodržiavať pokyny objednávateľa, všeobecne záväzné právne predpisy a zásady 

poctivého obchodného styku.  

2. Poskytovateľ má právo požadovať od objednávateľa súčinnosť potrebnú na splnenie 

svojich záväzkov, pričom objednávateľ sa zaväzuje potrebnú súčinnosť poskytnúť bez 

zbytočného odkladu. 



3. Poskytovateľ je povinný pri plnení svojich povinností zistiť a definovať prekážky, 

ktoré by priamo alebo nepriamo mohli negatívne ovplyvniť účel tejto zmluvy  a 

oboznámiť o nich bez zbytočného odkladu objednávateľa. Poskytovateľ nezodpovedá 

za nedostatky v poskytnutých službách, pokiaľ boli spôsobené nerešpektovaním jeho 

odporúčaní objednávateľom. 

4. Poskytovateľ je povinný každý prvý pracovný deň v týždni do 10.00 hod. doručiť 

objednávateľovi na adresu durica@visitbratislava.com a koniar@visitbratislava.com 

správu o činnosti, ktorú realizoval na základe tejto zmluvy v predchádzajúcom 

kalendárnom týždni s uvedením presných miest a časov rozvozov. 

5. Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie odmeny dohodnutej v tejto 

zmluve. 

6. V prípade, aj sa poskytovateľ dostane do omeškania s plnením tejto zmluvy, je 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% za každý deň 

omeškania, a to zo sumy, ktorá zodpovedá hodnote poskytovaných služieb, s plnením 

ktorých je v omeškaní, tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. 

 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ má právo na včasné a riadne poskytnutie služieb za podmienok 

uvedených v tejto zmluve. 

2. Objednávateľ je povinný včas poskytnúť poskytovateľovi pokyny, písomnosti, 

informácie a iné podklady potrebné pre poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy 

a poskytnúť inú potrebnú súčinnosť podľa požiadaviek poskytovateľa, ak je vzhľadom 

na svoju povahu obvyklá a potrebná pre riadne splnenie predmetu zmluvy. 

3. Objednávateľ má právo na priebežné informácie o stave poskytovaných služieb. 

Poskytovateľ je povinný informovať objednávateľa o stave poskytovaných služieb. 

4. Objednávateľ je povinný riadne a včas zaplatiť dohodnutú odmenu poskytovateľa. 

 

 

Článok V 

Odmena a jej splatnosť 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytnuté služby na základe tejto zmluvy prináleží 

mesačná odmena v sume 1 502,50 EUR bez DPH, s DPH 1.803,- EUR. Odmena je 

konečná a zahŕňa všetky náklady poskytovateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu 

tejto zmluvy.  

2. Odmena poskytovateľa je splatná po dodaní plnenia, resp. po poskytnutí služieb a ich 

prevzatí objednávateľom.  

3. Objednávateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi odmenu bezhotovostným prevodom 

na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúry 

poskytovateľa. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. 

4. Faktúra na zaplatenie ceny diela musí spĺňať všetky náležitosti daňového a účtovného 

dokladu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak 

faktúra nespĺňa uvedené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru 

poskytovateľovi na prepracovanie; lehota splatnosti faktúry v takomto prípade plynie 

až odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.  

5. Prílohou faktúry musí byť potvrdenie objednávateľa o poskytnutí služieb zo strany 

poskytovateľa.  
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Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné a účinné len vtedy, ak sú urobené vo forme 

písomného dodatku podpísaného oboma stranami. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe doručovania listín súvisiacich 

s ich záväzkovým vzťahom založeným touto zmluvou: 

a) akékoľvek zásielky podľa tejto zmluvy budú doručované osobne do rúk osôb 

oprávnených konať za zmluvné strany alebo zasielané doporučenými zásielkami na 

adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, 

b) v prípade doručovania osobne sa zásielka považuje za doručenú okamihom 

prevzatia alebo odmietnutia prevzatia zásielky, 

c) v prípade doručovania prostredníctvom doporučeného listu sa zásielka považuje za 

prevzatú okamihom prevzatia zásielky alebo okamihom odmietnutia prevzatia 

zásielky alebo v tretí deň uloženia zásielky na pošte v prípade, ak sa nepodarí zásielku 

doručiť. 

3. Táto zmluva a právne vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. Pre prípad sporu súvisiaceho s touto zmluvou sa zmluvné strany 

podriaďujú výlučnej právomoci slovenských súdov 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ust. § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, je táto zmluva 

povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania 

obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

5. Poskytovateľ a objednávateľ sa zaväzujú bezodkladne sa navzájom písomne 

informovať o zmenách, týkajúcich sa ich údajov a postavenia, ktoré sú uvedené v 

označení zmluvných strán v tejto zmluve (najmä IČO, IČ DPH, bankové spojenie, 

sídlo atď.).  

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 

po jednom vyhotovení. 

7. Súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1  špecifikácia predmetu zákazky. 

8. Súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 2  cenník 

8.  Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré podpísali túto zmluvu, sú oprávnené takto 

konať za zmluvnú stranu a zaväzovať ju a že tento úkon urobili slobodne a vážne. 

 

 

V Bratislave dňa 20.12.2018 

 

Objednávateľ:  

 

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 
 

 

  

V Bratislave dňa 20.12.2018 

 

Poskytovateľ: 
 

WOODI, spol. s r.o. 

Ing. Alžbeta Melicharová,  

predsedníčka predstavenstva 

 

 

__________________________________ 

Mgr. Peter Petrovič,  

podpredseda predstavenstva 

 Dr. Juraj Matis 

konateľ 

 

 














