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Rámcová dohoda o poskytovaní tlačových služieb 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

 

 

I. 

STRANY DOHODY 

  

Objednávateľ:    Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

Sídlo:    Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 

Zastúpený:  Ing. Alžbeta Melicharová, predseda predstavenstva 

                                   Mgr. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva 

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 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

    

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

a 

   

Dodávateľ:  Ultra Print s.r.o.     

Sídlo:   Pluhová 49, Bratislava 831 03     

Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Holčík, Ing. Miriam Holčíková   

IČO:   31 399 088        

DIČ:   2020330620        

IČ DPH:  SK2020330620    

E-mail:  ultraprint@ultraprint.eu        

Tel.:   02/434 124 64        

Bankové spojenie: .    

Číslo účtu:      

Registrácia:  OR OS Bratislava I., 9289/B    

(ďalej ako „dodávateľ“) 

II. 

PREAMBULA 
 

1. Objednávateľ je právnickou osobou založenou podľa § 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.  

2. Účelom tejto dohody je zabezpečiť tlačové služby a realizovať tlač propagačno-

informačných materiálov o destinácii Bratislava. Ide o tematické letáky, brožúry, plagáty, 

mapy, vizitky, nálepky a ďalšie materiály. Materiály majú byť poskytované najmä 

v turistických informačných centrách, na veľtrhoch cestovného ruchu, v hoteloch a ďalších 

zariadeniach cestovného ruchu. Poskytnuté budú aj vo väčších množstvách organizátorom 

kľúčových podujatí, konferencií a iných prezentačných aktivít pre destináciu.  

3. Dodávateľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač na realizáciu zákazky: Tlačové služby 

vo verejnej súťaži vyhlásenej Výzvou na predloženie ponuky pre určenie predpokladanej 
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hodnoty zákazky a postupom podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 12.4.2018. 

4. Predmet zmluvy sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.  

5. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Dodávateľ ako uchádzač uzatvárajú túto dohodu, 

ktorej účelom je okrem iného určenie podmienok ich zmluvného vzťahu (ďalej ako 

„dohoda“). 

III. 

PREDMET DOHODY 

 

1. Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností strán dohody pri poskytovaní 

tlačových služieb dodávateľom.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať tlačové služby riadne, včas a s odbornou starostlivosťou 

a realizovať tlač a dodávku tlačovín na základe osobitných písomných objednávok 

objednávateľa doručených  dodávateľovi za podmienok dohodnutých v tejto dohode. Za 

písomné objednávky sa považujú aj objednávky zadané elektronicky za podmienok 

dohodnutých v tejto dohode.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje dodané tlačoviny riadne prevziať a za riadne poskytnuté služby 

zaplatiť dodávateľovi odmenu za podmienok dohodnutých v tejto dohode. 

4. Špecifikácia jednotlivých druhov tlačovín s podrobnou špecifikáciou, vrátane určenia 

maximálneho počtu kusov pre príslušnú položku tlače je obsahom prílohy č. 1 k tejto 

dohode. Dodávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že množstvo tlačovín uvedené 

v prílohe č. 1, je len predpokladané a objednávateľ sa podpisom tejto dohody nezaväzuje 

vyčerpať ho v plnom rozsahu. 

 

 

IV. 

POVINNOSTI DODÁVATEĽA 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi poskytovať tlačové služby na základe osobitných 

písomných objednávok objednávateľa doručených na adresu sídla dodávateľa alebo na ním 

uvedenú mailovú adresu. Zaslaním objednávky na dodávateľom uvedenú mailovú adresu 

elektronickou poštou sa objednávka považuje za riadne doručenú dodávateľovi, ak sa 

nepreukáže opak. Súčasťou objednávky musia byť okrem špecifikácie druhu tlače a počtu 

požadovaných tlačovín aj kompletné grafické a textové podklady pre vyhotovenie tlačovín 

(ďalej len „podklady“) vo formáte pdf. alebo indd. (s orezovými značkami a spadávkou). 

2. Kontaktnou osobou dodávateľa oprávnenou prijímať objednávky a komunikovať na účely 

plnenia tejto dohody zo strany dodávateľa, ak dodávateľ neoznámi objednávateľovi inak, 

je: Mgr. Ján Holčík , mobil: +421 903 715 185, mail: holcik@ultraprint.eu 

3. Dodávateľ je povinný na základe písomnej objednávky objednávateľa dodať objednané 

tlačoviny v lehote 7 dní od doručenia  objednávky dodávateľovi, pokiaľ v objednávke  nie 

je uvedené inak. Lehota dodania tlačovín plynie od doručenia objednávky a podkladov bez 

chýb alebo nedostatkov znemožňujúcich riadne zhotovenie diela.  

4. Dodávateľ je povinný podklady skontrolovať a upozorniť objednávateľa na chyby alebo 

nedostatky podkladov do 48 hodín od ich doručenia. Objednávateľ je povinný odstrániť 

chyby alebo nedostatky podkladov pre tlačoviny  do 48 hodín. 

5. Pri špecifických tlačovinách má dodávateľ povinnosť na požiadanie objednávateľa 

vytvoriť prototyp tlačoviny pre účely kontroly prekladania a skladania tlačoviny. 

Špecifické tlačoviny sú označené v prílohe č. 1 hviezdičkou (*).    

6. Po doručení a kontrole podkladov je dodávateľ povinný vyhotoviť kontrolný nátlačok. 

Objednávateľ je povinný sa ku kontrolnému nátlačku vyjadriť v lehote do 48 hodín. 
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7. Ak je nutné skontrolovať prvé reálne výtlačky kvôli kvalite, farebnosti alebo iným 

parametrom, dodávateľ je povinný umožniť objednávateľovi túto kontrolu v pracovnom 

čase t.j. 8:00 – 16:00 v pracovný deň. 

8. 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 – v prílohe č. 1. Pri expresnej dodávke neplatia povinnosti týkajúce sa kontroly 

podkladov a kontrolného nátlačku.  

9. Dodávateľ je povinný zúčastniť sa osobných stretnutí a konzultácií ohľadne predmetu 

plnenia v prevádzke alebo v priestoroch objednávateľa v rozsahu minimálne 4x mesačne v 

termínoch určených objednávateľom. Odplata za konzultácie je zahrnutá v odplate za 

tlačové služby uvedenej v ustanovení čl. VI. tejto dohody.   

10. Dodávateľ splní svoju povinnosť poskytnúť tlačové služby a dodať objednané tlačoviny 

odovzdaním tlačovín, a to spolu s dodacím listom a preberacím protokolom. Všetky 

tlačoviny musia byť vytlačené v súlade s podkladmi.  

11. Dodávateľ je povinný oznámiť dodanie diela min. 2 dni vopred, to neplatí pri expresnej 

dodávke.  

12. Miestom dodania predmetu zákazky je, ak sa strany dohody nedohodnú inak, sídlo 

objednávateľa.  

 

V. 

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

 

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť dodávateľovi informácie, ako aj všetku ďalšiu 

súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie povinností dodávateľa podľa tejto dohody, najmä 

odstrániť chyby alebo nedostatky podkladov do 48 hodín a vyjadriť sa ku kontrolnému 

nátlačku v lehote do 48 hodín. 

2. Kontaktnou osobou oprávnenou zadávať objednávky a komunikovať na účely plnenia tejto 

dohody zo strany objednávateľa je, ak objednávateľ neoznámi dodávateľovi inak, Ing. 

Peter Ďurica, tel. č. +421 918 582 343, email: durica@visitbratislava.com. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať tlačoviny, potvrdiť prevzatie tlačovín  podpisom na 

preberacom protokole, ktorý vyhotoví dodávateľ a zaplatiť za dodanie tlačovín odmenu  za 

podmienok dohodnutých v tejto dohode. 

 

 

 

VI. 

ODPLATU A PLATOBNÉ PODMIENKY  

 

1. Strany dohody sa dohodli, že za poskytnutie služieb podľa tejto dohody zaplatí 

objednávateľ dodávateľovi odplatu, ktorej výška bude stanovená ako súčet súčinov 

jednotkových cien špecifikovaných v prílohe č. 2 a množstva skutočne dodaných tlačovín 

na základe objednávok objednávateľa.  

2. Odplata je konečná a zahŕňa odmenu a všetky náklady na poskytnutie tlačových 

služieb/dodanie tlačovín, ktoré dodávateľovi vzniknú pri plnení predmetu tejto dohody, 

vrátane všetkých nákladov a odplaty za nasledujúce činnosti:   

1. kontrola dodaných podkladov, 

2. vyhotovenie nátlačkov, 

3. tlač propagačných materiálov, 

4. skladanie, zošívanie, lepenie, kníhviazačské práce, prípadne iné polygrafické práce 

slúžiace k finalizácii propagačných materiálov, 

5. balenie materiálov, 

6. doprava, 
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7. vykládka materiálov priamo do skladu objednávateľa, prípadne na iné vopred určené 

miesto zamestnancami dodávateľa v Bratislave,  

8. konzultácia. 

3. Dodávateľ je oprávnený fakturovať odmenu po dodaní tlačových služieb, resp. tlačovín, 

realizovanom na základe každej jednotlivej  objednávky.  

4. Objem finančných prostriedkov objednávateľa určených na plnenie predmetu tejto 

dohody je 66 395,- EUR plus  DPH, čo predstavuje spolu s DPH 75 445,50 EUR. DPH 

bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

platných v čase fakturácie.  

5. Strany dohody sa výslovne dohodli, že objednávateľ sa nezaväzuje odobrať služby 

v množstve uvedenom v prílohe č. 1. Uvedené množstvo je maximálne a objednávateľ 

bude služby využívať podľa aktuálnych potrieb.  

6. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie odmeny po dodaní tlačovín na 

základe jednotlivej objednávky. Preberací protokol potvrdzujúci poskytnutie tlačových 

služieb/dodanie tlačovín je povinnou súčasťou každej faktúry. Objednávateľ je povinný 

zaplatiť faktúru do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

7. Faktúra dodávateľa musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu v 

zmysle právnych predpisov SR platných v deň jej vystavenia. V prípade, že faktúra 

nebude vystavená v súlade s právnymi predpismi platnými v čase jej vystavenia, 

objednávateľ o tom upovedomí dodávateľa a dodávateľ vystaví novú faktúru. Počas doby 

od upovedomenia dodávateľa do vystavenia novej faktúry splatnosť neplynie. 

 

VII. 

VADY 

 

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že tlačoviny budú vyhotovené a dodané v čase, v množstve 

a akosti podľa tejto dohody. 

2. Za vady tlačových služieb/tlačovín sa považujú najmä (nie však výlučne) porušenosť 

obalov, nesprávne farebné nastavenie tlače, nekorektná farebnosť výtlačku, nesprávna 

sýtosť farieb, nesprávna optická denzita, znížená ostrosť textu alebo obrázkov, nepresne 

vytvorené lomy, nepresné orezy formátu, posuny jednotlivých farieb CMYK, odchýlka 

od objednávky alebo podkladov objednávateľa.  

3. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si právo na opravu vád tlačovín bez zbytočného 

odkladu po ich zistení. 

4. Dodávateľ je povinný v prípade uplatnenia práva na opravu vád tlačovín objednávateľom 

odstrániť vady tlačovín  na svoje náklady podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa a 

tlačoviny opätovne odovzdať objednávateľovi, a to do 7 dní od doručenia oznámenia o 

uplatnení vád objednávateľom. V prípade expresnej dodávky tlačovín je lehota na 

odstránenie vád 24 hodín. 

5. Ak dodávateľ nezačne s odstraňovaním vád tlačovín, bezodkladne po uplatnení práva na 

ich odstránenie objednávateľom alebo bezdôvodne preruší odstraňovanie vád, je 

objednávateľ oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby za cenu 

obvyklú v čase odstraňovania vady. Takto vzniknuté náklady s odstraňovaním vady 

tlačovín je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi do 30 dní od doručenia faktúry. 

Objednávateľ má právo svoj peňažný nárok voči dodávateľovi, ktorý mu vznikol z titulu 

odstránenia vád tlačovín, a to vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom tretej 

osoby, započítať proti akejkoľvek časti odplaty za tlačového služby podľa tejto dohody. 

6. Pokiaľ bude dodávateľ plniť predmet tejto dohody prostredníctvom tretích osôb, 

zodpovedá v takom rozsahu akoby plnil sám.  

7. Vlastnícke právo k tlačovinám prechádza na objednávateľa dodaním tlačovín 

objednávateľovi podľa tejto dohody.  
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VIII. 

DOBA PLATNOSTI DOHODY 

 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú  do vyčerpania objemu finančných prostriedkov 

objednávateľa určených na plnenie predmetu tejto dohody (ustanovenie VI. bod 4 tejto 

dohody), najdlhšie však na dobu 12 mesiacov odo dňa jej účinnosti. 

2. Strany dohody sa dohodli, že túto dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou, 

výpoveďou alebo odstúpením od dohody. Odstúpením od dohody nie je dotknutý nárok 

na náhradu škody. 

3. Strany dohody sa dohodli, že od tejto dohody je možné odstúpiť pri podstatnom porušení 

dohodnutých podmienok, najmä: 

a)  ak dodávateľ nedodrží dojednanú lehotu na dodanie objednaných tlačovín o viac ako 

5 pracovných dní,  

b)  ak sa dodávateľ omešká s odstránením vád tlačovín o viac ako 3 pracovné dni, 

c) ak dodávateľ nedodrží formát pre zhotovenie tlačovín,  

 d) ak ktorákoľvek strana dohody opakovane viac ako 2 krát porušia akúkoľvek povinnosť 

uvedenú v tejto dohode.   

4. Odstúpenie od dohody musí byť vykonané písomnou formou a doručené druhej strane 

dohody. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia, alebo dňom uvedenom 

v odstúpení, ktoré nesmie predchádzať dňu jeho doručenia. Nároky strán dohody, 

vzniknuté do dňa odstúpenia ostávajú stranám dohody zachované a tieto sa zaväzujú ich 

vysporiadať do 30 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od dohody. 

5. Strany dohody môžu dohodu ukončiť aj výpoveďou bez uvedenia výpovedného dôvodu. 

V tomto prípade je výpovedná lehota 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po  doručení výpovede druhej strane dohody. 

 

IX.  

SANKCIE 

 

1. V prípade, ak dodávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, najmä ak nedodá 

objednané tlačoviny riadne, včas a v primeranej kvalite je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z hodnoty dotknutej objednávky, a to na 

základe výzvy objednávateľa v lehote do 10 pracovných dní.  Tým nie je dotknuté právo 

objednávateľa na náhradu škody.  

2. V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je 

objednávateľ povinný platiť z nezaplatenej sumy zákonom stanovené úroky z omeškania, 

a to na základe výzvy dodávateľa. 

 

 

X. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú stanovenú v čl. VIII. tejto dohody a vykladá sa v súlade  

s právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

2. Strany dohody sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov 

vyplývajúcich alebo súvisiacich so dohodou zmierlivou cestou. Pokiaľ zmierlivé riešenie 

sporu nebude možné, spor rozhodnú príslušné súdy Slovenskej republiky. 

3. Strany dohody sa zaväzujú vzájomne sa informovať o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré 

môžu mať vplyv na plnenie dohody. 

4. Strany dohody sa zaväzujú zabezpečiť príslušnú ochranu osobných údajov, ktoré sú 

spracúvané na účely plnenia tejto dohody.  

5. Pokiaľ v tejto dohode nie je uvedené inak, vzťahujú sa na ňu primerane ustanovenia  
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Obchodného zákonníka.  

6. Strany dohody nie sú oprávnené na prevod svojich práv a povinností, ktoré z dohody 

vyplývajú, na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. 

7. Dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie dostane 

objednávateľ a jedno vyhotovenie dostane dodávateľ. 

8. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami strán 

dohody a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 

Občianskeho zákonníka. 

9. Prílohami tejto dohody sú: 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky a cien 

Príloha č. 2 - Cenník 

10. Všetky zmeny a doplnky k tejto dohode musia mať písomnú formu, vyhotovené vo forme 

očíslovaného dodatku k dohode a musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch 

strán dohody. 

11. Strany dohody sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpisujú, táto dohoda je uzavretá slobodne a vážne bez akéhokoľvek donútenia, nie je 

uzatvorená v omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

V Bratislave dňa 15.5.2020 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 15.5.2020 

 

Za objednávateľa:  Za dodávateľa: 

 

   

Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu 

          Ing. Alžbeta Melicharová, 

predseda predstavenstva 

 

 UltraPrint s.r.o. 

Mgr. Ján Holčík 

konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 

Mgr. Peter Petrovič, 

podpredseda predstavenstva 
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Príloha č. 1 špecifikácia predmetu zákazky: Zabezpečenie tlačiarenských služieb 
 
MIESTO, TERMÍN POSKYTOVANIA A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 
Miestom dodania predmetu zákazky je  Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, ak obstarávateľ neurčí iné 
miesto v Bratislave. 
 
Termín dodania predmetu zákazky je do 12 kalendárnych mesiacov od účinnosti zmluvy resp. do vyčerpania 
objemu všetkých dodaných služieb. 
 
Termín dodania čiastkových zákaziek je najneskôr 7 dní od doručenia  objednávky dodávateľovi, pokiaľ 
v špecifikácii predmetu zákazky nie je uvedené inak.  
Dodávateľ je povinný absolvovať osobné stretnutia a konzultácie v sídle alebo prevádzke obstarávateľa 
ohľadne predmetu zákazky minimálne 4x do mesiaca na základe termínov určených obstarávateľom. 
Náklady na konzultácie je nutné zahrnúť do cenovej ponuky.   

1. množstvo tlačovín uvedené v špecifikácii zákazky je len predpokladané a obstarávateľ sa nezaväzuje 
vyčerpať ho v plnom rozsahu, 

2. zhotovenie diela sa uskutoční na základe osobitných písomných objednávok zadávaných podľa 
potrieb obstarávateľa, 

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

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

5. tlačové podklady zasiela verejný obstarávateľ dodávateľovi v rámci čiastkovej objednávky, 
6. súčasťou objednávky budú kompletné grafické a textové podklady pre zhotovenie diela (ďalej len 

„podklady“) vo formáte pdf. alebo indd. (s orezovými značkami a spadávkou), 
7. dodávateľ je povinný podklady skontrolovať a upozorniť obstarávateľa na chyby alebo 

nedostatky podkladov do 48 hodín od ich doručenia, 
8. pri špecifických tlačovinách  má obstarávateľ právo požiadať dodávateľa o vytvorenie prototypu, pre 

kontrolu prekladania, skladania tlačoviny. Špecifické tlačoviny sú označené *.    
9. obstarávateľ je povinný odstrániť chyby alebo nedostatky podkladov pre zhotovenie diela do 48 

hodín, 
10. po doručení a kontrole podkladov dodávateľ vyhotoví kontrolný nátlačok, 
11. v prípade, ak je nutné skontrolovať prvé reálne výtlačky kvôli kvalite, farebnosti alebo iným 

parametrom, dodávateľ umožní obstarávateľovi túto kontrolu v pracovnom čase t.j. 8:00 – 16:00 
v pracovný deň, 

12. obstarávateľ sa ku kontrolnému nátlačku vyjadrí v lehote do 48 hodín, 
13. lehota dodania diela plynie od doručenia objednávky a podkladov bez chýb alebo nedostatkov 

znemožňujúcich riadne zhotovenie diela,  
14. v prípade požiadavky na expresné dodanie je lehota dodania 24 hodín, 
15. expresná dodávka je možná len pri vybraných formátoch a v obmedzenom počte uvedenom 

v špecifikácii zákazky. 
16. pri expresnej dodávke neplatia povinnosti týkajúce sa kontroly podkladov a kontrolného nátlačku, 
17. dodávateľ je povinný spolu s dielom odovzdať obstarávateľovi dodací list,  
18. dodávateľ je povinný oznámiť dodanie diela min. 2 dni vopred (neplatí pri expresnej dodávke), 
19. dodávateľ bude fakturovať cenu diela na základe každej zaslanej objednávky  
20. fakturovaná suma bude určená ako súčet súčinov jednotkových cien a skutočne dodaného množstva 

tlačovín, 
21. cena diela je konečná a zahŕňa všetky náklady na zhotovenie a dodanie diela, vrátane nákladov na 

balenie a dopravu, 
22. za vady diela sa považujú najmä (nie však výlučne) porušenosť obalov, nesprávne farebné nastavenie 

tlače, nekorektná farebnosť výtlačku, nesprávna sýtosť farieb, nesprávna optická denzita,  znížená 
ostrosť textu alebo obrázkov, nepresne vytvorené lomy, nepresné orezy formátu, posuny 
jednotlivých farieb CMYK, odchýlka od objednávky alebo podkladov obstarávateľa,  

23. lehota na odstránenie vád diela je 7 dní, 
24. v prípade expresnej dodávky diela je lehota na odstránenie vád 24 hodín, 
25. obstarávateľ 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.   

26. doba trvania zmluvy je 12 mesiacov od okamihu jej účinnosti alebo do vyčerpania zmluvnej ceny 
podľa toho, čo nastane skôr, 
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27. kontaktnou osobou za obstarávateľa je, ak neoznámi dodávateľovi inú osobu, : Ing. Peter Ďurica, tel. 
č. +421 918 582 343, email: durica@visitbratislava.com 

28. dodávateľ oznámi údaje kontaktnej osoby vo veciach týkajúcich sa tejto zmluvy písomne do 5 dní od 
účinnosti zmluvy, 

29. 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 20 000 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. 

30. 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. 

31. 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. 

32. zmluvná 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.   

 
33. Všetky publikácie a  materiály musia byť vytlačené v súlade s podkladmi, ktorými sú vo formáte pdf. 

alebo indd. (s orezovými značkami a spadávkou).  
Cena jednotlivej položky obsahuje nasledujúce činnosti: 
1. kontrola dodaných podkladov, 
2. vyhotovenie nátlačkov, 
3. tlač propagačných materiálov, 
4. skladanie, zošívanie, lepenie, kníhviazačské práce, prípadne iné polygrafické práce slúžiace 

k finalizácii propagačných materiálov, 
5. balenie materiálov, 
6. dopravu, 
7. vykládku materiálov priamo do skladu objednávateľa, prípadne na iné vopred určené miesto 
pracovníkmi dodávateľa v Bratislave. 
 

 

Špecifikácia položiek tlače       

Názov položky 

Počet 
výtlačkov na 

jednu 
vydanie 

Počet 
opakovaní 

tlače  

Celkový počet 
výtlačkov na 

všetky  vydania 
počas trvania 

zmluvy 

1.Leták DL 100 3 300 

2.Leták DL 1000 2 2000 

3.Leták 2DL 2000 3 6000 

4.Leták 2DL 1000 3 3000 

5.Leták 3DL 2000 4 8000 

6.Leták 4DL* 2000 12 24000 

7.Leták 4DL* 4000 12 48000 

8.Leták 4DL* 6000 8 48000 

9.Leták 6DL* 2000 10 20000 

10.Leták 6DL* 5000 15 75000 

11.Leták 6DL* 10000 15 150000 

12.Leták 6DL* 20000 8 160000 

13.Brožúra A5* 150 2 300 

14.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou* 2000 2 4000 

15.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou* 2000 2 4000 
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16.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou* 2000 2 4000 

17.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou* 2000 2 4000 

18.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou* 2000 3 6000 

19.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou* 2000 1 2000 

20.Brožúra atyp 105x165* 2000 3 6000 

21.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou* 3000 1 3000 

22.Brožúra Bratislava s rozšírenou obálkou* 1000 2 2000 

23.Brožúra Bratislava s rozšírenou obálkou* 1500 3 4500 

24.Brožúra Bratislava s rozšírenou obálkou* 3000 1 3000 

25.Brožúra 185x230 s rozšírenou obálkou* 200 1 200 

26.Brožúra 185x230 s rozšírenou obálkou* 500 2 1000 

27.Skladačka 120x120 mm* 600 1 600 

28.Plagát A3 50 5 250 

29.Plagát A2 5 3 15 

30.Plagát A2 50 2 100 

31.Plagát A1 5 5 25 

32.Plagát A0 3 6 18 

33.Plagát A4 5 3 15 

34.Plagát A4 300 1 300 

35.Plagát 500x700 mm na výšku 6 5 30 

36.Plagát A0 na Komatex 1 3 3 

37.Plagát A1 na Komatex 1 3 3 

38.Plagát A2 na Komatex 1 3 3 

39.Plagát 1900 x 300 mm na Komatex 1 1 1 

40.Leták A5 500 2 1000 

41.Leták A6 1500 1 1500 

42.Dopravná skladacia mapa A2* 5000 3 15000 

43.Turistická skladacia mapa A2* 50000 1 50000 

44.Turistická skladacia mapa A2* 10000 4 40000 

45.Turistická skladacia mapa A2* 20000 4 80000 

46.Turistická trhacia mapa A3 50000 2 100000 

47.Turistická trhacia mapa A3 100000 3 300000 

48.Vizitky 50 2 100 

49.Vizitky 100 30 3000 

50.Vizitky 250 2 500 

51.Nálepky 10 10 100 

52.Nálepky 100 5 500 

53.Nálepky 5 5 25 

54.Nálepky 200 2 400 

55.Nálepky 1000 1 1000 

56.Nálepky 5 5 25 

57.Nálepky – klasické 5 5 25 

58.Nálepky - fóliové formát A4 5 10 50 

59.Nálepky formát A3 – fóliové 5 6 30 

60.Kráľovská koruna 7000 1 7000 

61.Vlajočky 3500 2 7000 

62.Leták A5 30000 1 30000 
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Technická špecifikácia položiek tlače: 

 
1. Leták DL:   

Formát: DL (99 mm x 210 mm) 

Počet strán: 2 

Farebnosť: 4+4 

Povrchová úprava: Obojstranne disperzný lak matný 

Papier: 115g ONM  

Balenie: do fólie po 100 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

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

počet ks na 1 vydanie: 100 

počet vydaní za 12 mesiacov: 3 

maximálny celkový počet ks: 300 

2.Leták DL:   

Formát: DL (99 mm x 210 mm) 

Počet strán: 2 

Farebnosť: 4+4 

Povrchová úprava: Obojstranne disperzný lak matný 

Papier: 115g ONM  

Balenie: do fólie po 100 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

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

počet ks na 1 vydanie: 1000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 2 

maximálny celkový počet ks: 2000 

3.Leták 2DL:   
Formát: DL (99 mm x 210 mm) rozložený formát 198x210 

mm 

Počet strán: 4 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 115g ONM  

Povrchová úprava: Obojstranne disperzný lak matný 

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 1 vydanie: 2000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 3 

maximálny celkový počet ks: 6000 

4.Leták 2DL:   
Formát: DL (99 mm x 210 mm) rozložený formát 198x210 

mm 

Počet strán: 4 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 115g ONM 

Povrchová úprava: Obojstranne disperzný lak matný 

Spracovanie: 1 lom 

Balenie: do fólie po 100 ks 
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Lehota dodania: 7 dní 

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

počet ks na 1 vydanie: 1000 

počet vydaní za 12 mesiacov: 3 

maximálny celkový počet ks: 3000 

5.Leták 3DL:   
Formát: DL (99 mm x 210 mm), rozložený formát 297x210 

mm 

Počet strán: 6 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 115g ONM  

Povrchová úprava: Obojstranne disperzný lak matný 

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 1 vydanie: 2000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 4 

maximálny celkový počet ks: 8000 

6.Leták 4DL *:   
Formát: DL (99 mm x 210 mm), rozložený formát 396x210 

mm 

Počet strán: 8 (leták sa zakladá na harmoniku) 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 115g ONM 

Povrchová úprava: Obojstranne disperzný lak matný 

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 1 vydanie: 2000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 12 

maximálny celkový počet ks: 24000 

7.Leták 4DL *:   
Formát: DL (99 mm x 210 mm), rozložený formát 396x210 

mm 

Počet strán: 8 (leták sa zakladá na harmoniku) 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 115g ONM 

Povrchová úprava: Obojstranne disperzný lak matný 

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 1 vydanie: 4000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 12 

maximálny celkový počet ks: 48000 

8.Leták 4DL *:   
Formát: DL (99 mm x 210 mm), rozložený formát 396x210 

mm 
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Počet strán: 8 (leták sa zakladá na harmoniku) 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 115g ONM 

Povrchová úprava: Obojstranne disperzný lak matný 

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 1 vydanie: 6000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 8 

maximálny celkový počet ks: 48000 

9.Leták 6DL *:   
Formát: DL (99 mm x 210 mm), rozložený formát 594x210 

mm 

Počet strán: 12 (leták sa zakladá na harmoniku) 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 100g ONM 

Povrchová úprava: Obojstranne disperzný lak matný 

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 1 vydanie: 2000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 10 

maximálny celkový počet ks: 20000 

10.Leták 6DL *:   

Formát: DL (99 mm x 210 mm), rozložený formát 594x210 
mm 

Počet strán: 12 (leták sa zakladá na harmoniku) 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 100g ONM 

Povrchová úprava: Obojstranne disperzný lak matný 

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 1 vydanie: 5000 

počet vydaní za 12 mesiacov: 15 

maximálny celkový počet ks: 75000 

11.Leták 6DL *:   
Formát: DL (99 mm x 210 mm), rozložený formát 594x210 

mm 

Počet strán: 12 (leták sa zakladá na harmoniku) 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 100g ONM 

Povrchová úprava: Obojstranne disperzný lak matný 

Spracovanie: 5 lomov 

Balenie: do fólie po 50 ks 

Lehota dodania: 7 dní 
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expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 500 ks) 

počet ks na 1 vydanie: 10000 

počet vydaní za 12 mesiacov: 15 

maximálny celkový počet ks: 150000 

12.Leták 6DL *:   
Formát: DL (99 mm x 210 mm), rozložený formát 594x210 

mm 

Počet strán: 12 (leták sa zakladá na harmoniku) 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 100g ONM  

Povrchová úprava: Obojstranne disperzný lak matný 

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 1 vydanie: 20000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 8 

maximálny celkový počet ks: 160000 

13.Brožúra A5 *:   
Formát: A5 (148 mm x 210 mm) 

Počet strán s obálkou: 48 vnútro + 4 strany obálka 

Farebnosť: 4+4 

Papier obálka: 200g ONL,  

Papier vnútro: 130g ONL, 

Spracovanie: zošívaná V1 

Balenie: do fólie po 20 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 150 

počet vydaní za 12 mesiacov: 2 

maximálny celkový počet ks: 300 

14.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou *:   
Formát: atyp, 105 mm (šírka) x 165 mm (výška) 

Počet strán: 52 + 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 

Povrchová úprava: Obálka aj vnútro disperzný lak matný 

Papier: 90g ONL 

Obálka: 170g ONL 

Spracovanie: lepená V2 

Balenie: do fólie po 20 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 2000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 2 

maximálny celkový počet ks: 4000 

15.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou *:   
Formát: atyp, 105 mm (šírka) x 165 mm (výška) 

Počet strán: 52 vnútro + 4 obálka + 1 klopa vzadu 
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Obálka: 4+2, zadná strana obálky o jeden diel dlhšia, klopa 
95 mm poskladaná dovnútra 

Farebnosť: 4+4 

Povrchová úprava: Obálka aj vnútro disperzný lak matný 

Papier: 90g ONL 

Obálka: 170g ONL 

Spracovanie: lepená V2 

Balenie: do fólie po 20 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 2000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 2 

maximálny celkový počet ks: 4000 

16.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou *:   
Formát: atyp, 105 mm (šírka) x 165 mm (výška) 

Počet strán: 52 vnútro + 4 obálka + 1 klopa vzadu 

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

Farebnosť: 4+4 

Povrchová úprava: Obálka aj vnútro disperzný lak matný 

Papier: 90g ONL 

Obálka: 170g ONL 

Spracovanie: lepená V2 

Balenie: do fólie po 20 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 2000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 2 

maximálny celkový počet ks: 4000 

17.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou *:   
Formát: atyp, 105 mm (šírka) x 165 mm (výška) 

Počet strán: 72 vnútro + 4 obálka + 1 klopa vzadu 

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

Farebnosť: 4+4 

Povrchová úprava: Obálka aj vnútro disperzný lak matný 

Papier: 90g ONL 

Obálka: 170g ONL 

Spracovanie: lepená V2 

Balenie: do fólie po 20 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 2000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 2 

maximálny celkový počet ks: 4000 

18.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou *:   
Formát: atyp, 105 mm (šírka) x 165 mm (výška) 

Počet strán: 80 vnútro + 4 obálka + 1 klopa vzadu 

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

Farebnosť: 4+4 

Povrchová úprava: Obálka aj vnútro disperzný lak matný 

Papier: 90g ONL 
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Obálka: 170g ONL 

Spracovanie: lepená V2 

Balenie: do fólie po 20 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 2000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 3 

maximálny celkový počet ks: 6000 

19.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou *:   
Formát: atyp, 105 mm (šírka) x 165 mm (výška) 

Počet strán: 80 vnútro + 4 obálka + 2 klopa 

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

Farebnosť: 4+4 

Povrchová úprava: Obálka aj vnútro disperzný lak matný 

Papier: 90g ONL 

Obálka: 170g ONL 

Spracovanie: lepená V2 

Balenie: do fólie po 20 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 2000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 1 

maximálny celkový počet ks: 2000 

20.Brožúra atyp 105x165 *:   
Formát: atyp, 105 mm (šírka) x 165 mm (výška) 

Počet strán: 112 vnútro + 4 obálka 

Obálka: 4 strany, 1+0 disperzný lak 

Farebnosť: 4+4 

Povrchová úprava: Obálka aj vnútro disperzný lak matný 

Papier: 90g ONL 

Obálka: 170g ONL 

Spracovanie: lepená V2 

Balenie: do fólie po 20 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 2000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 3 

maximálny celkový počet ks: 6000 

21.Brožúra atyp 105x165 s rozšírenou obálkou *:   
Formát: atyp, 105 mm (šírka) x 165 mm (výška) 

Počet strán: 72 vnútro + 4 obálka + 2 klopa 

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

Farebnosť: 4+4 

Povrchová úprava: Obálka aj vnútro disperzný lak matný 

Papier: 90g ONL 

Obálka: 170g ONL 

Spracovanie: lepená V2 

Balenie: do fólie po 20 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 3000 ks 
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počet vydaní za 12 mesiacov: 1 

maximálny celkový počet ks: 3000 

22.Brožúra Bratislava s rozšírenou obálkou *:   
Formát: 168x238mm 

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

Počet strán s obálkou: 52 (počet strán vnútra 48 strán, 4 + 2 strany obálka) 

Farebnosť: 4+4 

Povrchová úprava: Obálka lamino líc matné, vnútro disperzný lak 
matný 

Papier obálka: 200g ONM 

Papier vnútro: 135g ONM  

Spracovanie: lepená V2 

Balenie: do fólie po 20 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 1000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 2 

maximálny celkový počet ks: 2000 

23.Brožúra Bratislava s rozšírenou obálkou *:   
Formát: 168x238mm 

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

Počet strán s obálkou: 52 (počet strán vnútra 48 strán, 4 + 2 strany obálka) 

Farebnosť: 4+4 

Povrchová úprava: Obálka lamino líc matné, vnútro disperzný lak 
matný 

Papier obálka: 200g ONM 

Papier vnútro: 135g ONM  

Spracovanie: lepená V2 

Balenie: do fólie po 20 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 1500 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 3 

maximálny celkový počet ks: 4500 

24.Brožúra Bratislava s rozšírenou obálkou *:   
Formát: 168x238mm 

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

Počet strán s obálkou: 52 (počet strán vnútra 48 strán, 4 + 2 strany obálka) 

Farebnosť: 4+4 

Povrchová úprava: Obálka lamino líc matné, vnútro disperzný lak 
matný 

Papier obálka: 200g ONM 

Papier vnútro: 135g ONM  

Spracovanie: lepená V2 

Balenie: do fólie po 20 ks 

Lehota dodania 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 3000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 1 

maximálny celkový počet ks: 3000 

25.Brožúra 185x230 s rozšírenou obálkou *:   
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Formát: atyp, 185 mm (šírka) x 230 mm (výška) 

Počet strán: 100 vnútro + 4 obálka + 2 x klopa - predná aj zadná 
strana obálky 

Obálka: 4+4, predná aj zadná strana obálky o jeden diel 
dlhšia, klopa  poskladaná dovnútra 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 115g matný s volúmenom 1,05 

Obálka: 300g matný s volúmenom 1,05, matné lamino 

Spracovanie: V2 

Balenie: do fólie po 20 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 200 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 1 

maximálny celkový počet ks: 200 

26.Brožúra 185x230 s rozšírenou obálkou *:   
Formát: atyp, 185 mm (šírka) x 230 mm (výška) 

Počet strán: 100 vnútro + 4 obálka + 2 x klopa - predná aj zadná 
strana obálky 

Obálka: 4+4, predná aj zadná strana obálky o jeden diel 
dlhšia, klopa  poskladaná dovnútra 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 115g matný s volúmenom 1,05 

Obálka: 300g matný s volúmenom 1,05, matné lamino 

Spracovanie: V2 

Balenie: do fólie po 20 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 500 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 2 

maximálny celkový počet ks: 1000 

27.Skladačka 120x120 mm *:   
Formát: 120 x 120 mm 

počet strán s obálkou: 32, 28 + 4 obálka,  v strede oltárny lom 

Papier vnútro: 130g ONM, matné lamino na titulnej a zadnej 
strane, obojstranné potiahnutie 

Papier obálka: 130g ONM, matné lamino na titulnej a zadnej 
strane, obojstranné potiahnutie 1+1 

Väzba: V1, 2 x spinka s uškom 

Farebnosť vnútro: 5+5 

Farebnost obálka: 5+5 

Balenie: 50 ks v balení 

Lehota dodania: do 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 600 

počet vydaní za 12 mesiacov: 1 

maximálny celkový počet ks: 600 

28.Plagát A3:   
Formát: A3 (297 × 420 mm) 

Počet strán: 1 

Farebnosť: 4+0 

Papier: 170g ONM 

Lehota dodania: 7 dní 

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 100 ks) 
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počet ks na 1 vydanie: 50 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 5 

maximálny celkový počet ks: 250 

29.Plagát A2:   
Formát: A2 (420 × 594 mm) 

Počet strán: 1 

Farebnosť: 4+0 

Papier 170g ONM 

Lehota dodania: 7 dní 

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

počet ks na 1 vydanie: 5 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 3 

maximálny celkový počet ks: 15 

30.Plagát A2:   
Formát: A2 (420 × 594 mm) 

Počet strán: 1 

Farebnosť: 4+0 

Papier: 170g ONM 

Lehota dodania: 7 dní 

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

počet ks na 1 vydanie: 50 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 2 

maximálny celkový počet ks: 100 

31.Plagát A1:   
Formát: A1 (594 mm x 841 mm) 

Počet strán: 1 

Farebnosť: 4+0 

Papier: 170g ONM 

Balenie: do fólie po 50 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 50 ks) 

počet ks na 1 vydanie: 5 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 5 

maximálny celkový počet ks: 25 

32.Plagát A0:   
Formát: A0 (841 × 1189 mm) 

Počet strán: 1 

Farebnosť: 4+0 

Papier: 200g ONM 

Balenie: do fólie po 5 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 10 ks) 

počet ks na 1 vydanie: 3 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 6 

maximálny celkový počet ks: 18 

33.Plagát A4:   
Formát: A4 (210 × 297 mm) 

Počet strán: 1 
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Farebnosť: 4+0 

Papier: 170g ONM 

Balenie: do fólie po 10 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

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

počet ks na 1 vydanie: 5 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 3 

maximálny celkový počet ks: 15 

34.Plagát A4:   
Formát: A4 (210 × 297 mm) 

Počet strán: 1 

Farebnosť: 4+0 

Papier: 170g ONM 

Balenie: do fólie po 50 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 200 ks) 

počet ks na 1 vydanie: 300 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 1 

maximálny celkový počet ks: 300 

35.Plagát 500x700 mm na výšku:   
Formát: 500 × 700 mm - na výšku 

Počet strán: 1 

Farebnosť: 4+0 

Papier: 170g ONM 

Balenie: do fólie po 10 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 50 ks) 

počet ks na 1 vydanie: 6 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 5 

maximálny celkový počet ks: 30 

36.Plagát A0 na Komatex:   
Formát: A0 (841 × 1189 mm) 

Počet strán: 1 

Farebnosť: 4+0 

Papier: Samolepka kašírovaná na Komatexe - hrúbka 
Komatexu 10 mm 

Balenie: do fólie po 1 resp. 3 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 10 ks) 

počet ks na 1 vydanie: 1 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 3 

maximálny celkový počet ks: 3 

37.Plagát A1 na Komatex:   
Formát: A1 (594 x 841 mm) 

Počet strán: 1 

Farebnosť: 4+0 

Papier: Samolepka kašírovaná na Komatexe - hrúbka 
Komatexu 10 mm 

Balenie: do fólie po 1 resp. 3 ks 
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Lehota dodania: 7 dní 

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 10 ks) 

počet ks na 1 vydanie: 1 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 3 

maximálny celkový počet ks: 3 

38.Plagát A2 na Komatex:   
Formát: A2 (420 x 594 mm) 

Počet strán: 1 

Farebnosť: 4+0 

Papier: Samolepka kašírovaná na Komatexe - hrúbka 
Komatexu 5 mm 

Balenie: do fólie po 1 resp. 3 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

expresná lehota dodania: 24 hodín (max do 10 ks) 

počet ks na 1 vydanie: 1 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 3 

maximálny celkový počet ks: 3 

39.Plagát 1900 x 300 mm na Komatex:   
Formát: 1900 x 300 mm 

Počet strán: 1 

Farebnosť: 4+0 

Papier: Samolepka kašírovaná na Komatexe - hrúbka 
Komatexu 10 mm 

Balenie: do fólie po 1 resp. 3 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

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

počet ks na 1 vydanie: 1 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 1 

maximálny celkový počet ks: 1 

40. Leták A5:   

Formát: A5 (148 mm x 210 mm) 

Počet strán: 1 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 135g ONL 

Balenie: do fólie po 100 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

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

počet ks na 1 vydanie: 500 

počet vydaní za 12 mesiacov: 2 

maximálny celkový počet ks: 1000 

41. Leták A6:   

Formát: A6 (105 mm x 148 mm) 

Počet strán: 1 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 135g ONL 

Balenie: do fólie po 100 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

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

počet ks na 1 vydanie: 1500 
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počet vydaní za 12 mesiacov: 1 

maximálny celkový počet ks: 1500 

42.Dopravná skladacia mapa A2*:   

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

Počet strán: 2 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 100g ONM 

Povrchová úprava: Obojstranne disperzný lak matný 

Balenie: do fólie po 25 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 5000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 3 

maximálny celkový počet ks: 15000 

43.Turistická skladacia mapa A2 *:   
Formát: A2 (420 mm x 594 mm) v rozloženom stave, 

poskladaná na DL 

Počet strán: 2 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 100g ONM 

Povrchová úprava: Obojstranne disperzný lak matný 

Balenie: do fólie po 25 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 50000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 1 

maximálny celkový počet ks: 50000 

44.Turistická skladacia mapa A2 *:   
Formát: A2 (420 mm x 594 mm) v rozloženom stave, 

poskladaná na DL 

Počet strán: 2 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 100g ONM 

Povrchová úprava: Obojstranne disperzný lak matný 

Balenie: do fólie po 25 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 10000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 4 

maximálny celkový počet ks: 40000 

45.Turistická skladacia mapa A2 *:   
Formát: A2 (420 mm x 594 mm) v rozloženom stave, 

poskladaná na DL 

Počet strán: 2 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 100g ONM 

Povrchová úprava: Obojstranne disperzný lak matný 

Balenie: do fólie po 25 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 20000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 4 

maximálny celkový počet ks: 80000 
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46.Turistická trhacia mapa A3:   
Formát: A3 (297 mm x 420 mm) 

Počet strán: 2 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 100g ONM 

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

Balenie: do fólie po 5 blokov 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 50000 

počet vydaní za 12 mesiacov: 2 

maximálny celkový počet ks: 100000 

47.Turistická trhacia mapa A3:   
Formát: A3 (297 mm x 420 mm) 

Počet strán: 2 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 100g ONM 

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

Balenie: do fólie po 5 blokov 

Lehota dodania: 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 100000 

počet vydaní za 12 mesiacov: 3 

maximálny celkový počet ks: 300000 

48.Vizitky:   
Formát: štandard vizitky 9x5 cm 

Počet strán: 2 

Farebnosť: 4+4 

Balenie: do fólie po 50 ks 

Lehota dodania: 24 hodín 

počet ks na 1 vydanie: 50 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 2 

maximálny celkový počet ks: 100 

49.Vizitky:   
Formát: štandard vizitky 9x5 cm 

Počet strán: 2 

Farebnosť: 4+4 

Balenie: do fólie po 50 ks 

Lehota dodania: 24 hodín 

počet ks na 1 vydanie: 100 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 30 

maximálny celkový počet ks: 3000 

50.Vizitky:   
Formát: štandard vizitky 9x5 cm 

Počet strán: 2 

Farebnosť: 4+4 

Balenie: do fólie po 50 ks 

Lehota dodania: 24 hodín 

počet ks na 1 vydanie: 250 

počet vydaní za 12 mesiacov: 2 



23 

maximálny celkový počet ks: 500 

51.Nálepky:   
Formát: 90x80mm 

Materiál: samolepka PE 110g  

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

Farebnosť: 4+0 

Balenie: 10 ks v balení 

Lehota dodania: do 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 10 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 10 

maximálny celkový počet ks: 100 

52.Nálepky:   
Formát: 90x80mm 

Materiál: samolepka PE 110g  

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

Farebnosť: 4+0 

Balenie: 100 ks v balení 

Lehota dodania: do 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 100 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 5 

maximálny celkový počet ks: 500 

53.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 1 vydanie: 5 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 5 

maximálny celkový počet ks: 25 

54.Nálepky:   

Formát: 100x90mm 

Materiál: Fóliová samolepka odolná voči poveternostným 
vplyvom 

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

Farebnosť: 4+0 

Balenie: 100 ks v balení 

Lehota dodania: do 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 200 

počet vydaní za 12 mesiacov: 2 
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maximálny celkový počet ks: 400 

55.Nálepky:   

Formát: 100x90mm 

Materiál: Fóliová samolepka odolná voči poveternostným 
vplyvom 

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

Farebnosť: 4+0 

Balenie: 100 ks v balení 

Lehota dodania: do 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 1000 

počet vydaní za 12 mesiacov: 1 

maximálny celkový počet ks: 1000 

56.Nálepky:   
Formát: Kruh priemer 150 mm 

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 1 vydanie: 5 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 5 

maximálny celkový počet ks: 25 

57.Nálepky - klasické:   
Formát: 90 (šírka)x75mm(výška) 

Materiál: Samolepiaci lesklý 120g 

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: 5 ks v balení 

Lehota dodania: do 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 5 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 5 

maximálny celkový počet ks: 25 

58.Nálepky - fóliové formát A4:   
Formát: A4 (210 × 297 mm) 

Materiál: Papierová samolepka 

Technická špecifikácia: Jednostranná fóliová nálepka na sklo, samostatná -  
nie na hárku, odolná voči poveternostným  vplyvom 

Farebnosť: 4+0 

Balenie: 10 ks v balení 

Lehota dodania: do 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 5 

počet vydaní za 12 mesiacov: 10 

maximálny celkový počet ks: 50 
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59.Nálepky formát A3 - fóliové:   
Formát: 297 (šírka) x 420 (výška) mm 

Materiál: Fólia 

Technická špecifikácia: Jednostranná fóliová nálepka na sklo, samostatná -  
nie na hárku, odolná voči poveternostným  vplyvom 

Farebnosť: 4+0 

Balenie: 5 resp. 10 ks v balení 

Lehota dodania: Do 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 5 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 6 

maximálny celkový počet ks: 30 

60.Kráľovská koruna:   
Papier: 250 g onl 

Farebnosť: 4+4, 1+1 lamino lesklé 

Formát: rozložený - 63 x12cm, atypický tvarový výsek 

Balenie: 100 ks v balení 

Lehota dodania: do 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 7000 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 1 

maximálny celkový počet ks: 7000 

61.Vlajočky na drevenej špajličke:   
Formát: 215 (šírka) x 148 (výška) mm 

Materiál: 135g ONL 

Technická špecifikácia: Vlajočka prichytená na drevenej špajličke s 
celkovou dĺžkou cca. 37 cm 

Farebnosť: 4+4 

Balenie: 10 ks v balení 

Lehota dodania: Do 7 dní 

počet ks na 1 vydanie: 3500 ks 

počet vydaní za 12 mesiacov: 2 

maximálny celkový počet ks: 7000 

62. Leták A5:   

Formát: A5 (148 mm x 210 mm) 

Počet strán: 1 

Farebnosť: 4+4 

Papier: 115g ONL 

Balenie: do fólie po 100 ks 

Lehota dodania: 7 dní 

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

počet ks na 1 vydanie: 30000 

počet vydaní za 12 mesiacov: 1 

maximálny celkový počet ks: 30000 
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Príloha č. 2 - Cenník  

 

 
 


