Zmluva o dielo MAG0X02JJG52
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
(ďalej len „zmluva“)
medzí zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
IČO:
603 481
DIČ :
2020372596
IČ DPH:
nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: Československá obchodná banka. a.s.
IBAN:
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Slovenská Grafia a.s.
Sídlo:
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. Rudolf Rosskopf, podpredseda predstavenstva
I
Mgr. Pavol Jakubov, člen predstavenstva
IČO: '■
31 321 470
D IČ :
2020363653
IČ DPH :
SK 2020363653
Peňažný ústav:
TATRA BANKA BRATISLAVA
IBAN:
SK 2211000000002620005610
(ďalej len „zhotoviteľ“)
za nasledovných podmienok:
PREAMBULA
1) Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“).
2)

Objednávateľ pred podpisom tejto zmluvy overil skutočnosť, že zhotoviteľ je
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Článok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán
pri poskytovaní polygrafických služieb v súvislosti s výrobou programového
mesačníka in.ba (ďalej len „periodikum“). Predmet zmluvy je podrobnejšie
špecifikovaný v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 2 Technická
špecifikácia.
2. Zhotovením periodika sa rozumie polygrafické spracovanie periodika podľa
požadovanej technickej špecifikácie tak, aby zhotovené periodikum v konečnej
úprave mohlo byt poskytnuté konečnému spotrebiteľovi, vrátane balenia a doručenia
periodika na vopred určené odberné miesta objednávateľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa určeného harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 3
zhotoviť a dodať objednávateľovi periodikum v kvalite, rozsahu, v stanovej lehote
plnenia a spôsobom dohodnutým v zmluve.
4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené a dodané periodikum prevziať
a zaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v zmluve.

Článok i!
Miesto plnenia
1. Zhotoviteľ je povinný dodať zhotovené periodikum na dohodnuté odberné miesta
v Bratislave.
2. Stálym odberným miestom je sídlo objednávateľa:
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava
3. Objednávateľ v objednávke určí ďalšie štyri (4) odberné miesta v Bratislave.
V objednávke zároveň určí počet kusov periodika určených pre konkrétne odberné
miesto.
Článok III
Zadávanie objednávok a lehota plnenia
1. Objednávateľ je povinný dodať zhotoviteľovi objednávku na zhotovenie každého
vydania periodika. Objednávka musí byť písomná a musí obsahovať termín dodania
tlačových podkladov dodaných objednávateľom pre vyhotovenie periodika
a požadovaný termín dodania príslušného vydania periodika zhotoviteľom podľa
harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 3. Objednávka musí obsahovať presnú
špecifikáciu periodika pre dané vydanie, a to náklad, formát, farebnosť, rozsah strán,
papier, väzbu. Objednávka musí obsahovať cenu príslušného vydania periodika
a jednotlivé odberné miesta s určeným počtom kusov výtlačkov. Objednávku je
objednávateľ povinný doručiť zhotoviteľovi najneskôr sedem (7) dní pred termínom
dodania tlačových podkladov, ktorý bol určený v harmonograme.
2. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a dodať jednotlivé vydania periodika na základe
objednávky objednávateľa.

3. Objednávateľ je povinný dodať zhotoviteľovi tlačové podklady pre výrobu
príslušného vydania periodika na základe vopred doručenej objednávky, a to v lehote
štyridsaťosem (48) hodín, vrátane sviatkov a voľných dní, pred požadovaným
termínom dodania príslušného vydania periodika zhotoviteľom.
4. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dodať príslušné vydanie periodika
objednávateľovi v lehote štyridsaťosem (48) hodín, vrátane sviatkov a voľných dní,
od prevzatia tlačových podkladov pre výrobu príslušného vydania periodika, a to na
všetky odberné miesta podľa čl. 11.
5. Dodržiavanie času plnenia zo strany zhotovitelé je závislé od riadneho a včasného
dodania tlačových podkladov objednávateľom a spolupôsobenia dohodnutého
v zmluve a špecifikovaného v harmonograme uvedenom v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.
6. Termíny dodania tlačových podkladov jednotlivých vydaní periodika
objednávateľom a termíny dodania vyhotoveného periodika zhotoviteľom sú
stanovené v harmonograme uvedenom v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.
Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ je povinný:
a) poskytnúť zhotoviteľovi podklady na zhotovenie periodika,
b) poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy,
c) prevziať od zhotovitelé periodikum spĺňajúce požiadavky podľa Prílohy č. 1 Opis
predmetu zákazky a Prílohy č. 2 Technická špecifikácia,
d) uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne zhotovené a dodané periodikum,
e) oznámiť zhotoviteľovi vady diela do štrnásť (14) dní od dodania periodika.
2. Zhotoviteľ je povinný:
a) na základe výzvy objednávateľa prevziať podklady na zhotovenie periodika,
b) zabezpečiť včasné a kvalitné zhotovenie a dodanie periodika podľa požiadavky
objednávateľa splnením všetkých bodov stanovených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy Opis
predmetu zákazky a v Prílohe č. 2 tejto zmluvy Technická špecifikácia,
c) informovať objednávateľa o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré by mohli
mať vplyv na riadne a včasné plnenie predmetu zmluvy, a to aj ohľadom tretích osôb
uvedených v ods. 3 a 4 tohto článku, najmä o vstupe zhotovitelé alebo tretích osôb
uvedených v ods. 3 a 4 tohto článku do likvidácie, o začatí exekučného konania,
o vyhlásení konkurzu alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku,
d) umožniť objednávateľovi na požiadanie vykonať obhliadku technických zariadení,
ktoré budú využívané pre potreby tlače v zmysle požiadavky zo súťažných podkladov
a dať k nahliadnutiu kúpne zmluvy daných strojov, resp. lízingové zmluvy k daným
strojom, ak nie sú v jeho majetku.
3. Zhotoviteľ môže na plnenie predmetu zákazky využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí zhotoviteľ
objednávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať
s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na plnenie predmetu zmluvy. Túto
skutočnosť preukazuje zhotoviteľ písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
zabezpečovať predmet zmluvy, že zhotoviteľovi poskytne svoje kapacity počas

celého trvania zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ je povinný predložiť zmluvu s treťou
osobou do siedmich (7) dní po uzavretí tejto zmluvy tak, aby boli riadne, včas
a v požadovanej kvalite zabezpečené polygrafické služby periodika O podpísaní
zmluvy s treťou osobou počas platnosti tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný vopred
informovať objednávateľa. Porušenie tohto záväzku je považované za podstatné
porušenie zmluvy.
Článok V
Cena a platobné podmienky
1. Cena za zhotovenie a dodanie jedného vydania periodika v náklade 36 500 ks
výtlačkov je stanovená na základe výsledku elektronickej aukcie vo výške 6334,8 Eur
s DPH / 1 vydanie (slovom: šesťtisíctristotridsaťštyri Eur a 80 centov s DPH).
Celková cena za zhotovenie a dodanie 30 vydaní periodika je stanovená na základe
výsledku elektronickej aukcie vo výške 190 044 Eur s DPH / 30 vydaní (slovom:
stodeväťdesiattisícštyridsaťštyri Eur s DPH), jednotková cena za jeden výtlačok je
stanovená na základe výsledku elektronickej aukcie vo výške 0,17Eur s DPH / ks
(slovom: 17 centov s DPH (po zaokrúhlení na 2 desatinné miesta)).
2. Cena je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna
a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné na zhotovenie a dodanie predmetu
zmluvy, vrátane nákladov na dopravu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi
dohodnutú cenu bezhotovostne na základe faktúry vždy po dodaní periodika v celom
rozsahu. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi.
V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, bude sa za deň
splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
4. Zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi samostatnú faktúru za každé dodanie
periodika do 10 dní po dodaní periodika.
5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa príslušných
predpisov. V prípade, ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný faktúru podľa
charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú faktúru. V takom prípade
sa plynutie lehoty splatnosti preruší a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom
prevzatia nového, resp. upraveného daňového dokladu.
Článok VI
Vlastnícke právo
1. Vlastnícke právo k vykonanému dielu nadobudne objednávateľ po jeho prevzatí.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať si vlastnícke práva a autorské práva k dielu
so svojimi prípadnými subdodávateľmi podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona
č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

článok Vil
Sankcie
1. Ak zhotoviteľ nedodá objednávateľovi periodikum včas, je objednávateľ oprávnený
požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,10 % z celkovej
dohodnutej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom lepšej vymožiteľnosti prípadných
zmluvných pokút zriadi zhotoviteľ najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy zmluvnú
zábezpeku vo výške 3 500,00 Eur (slovom tritisíc päťsto Eur), ktorú zhotoviteľ zloží
na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú zábezpeku na úhradu zmluvnej pokuty
v súlade s odsekom 1 tohto článku.
4. V prípade, ak objednávateľ použije zmluvnú zábezpeku na úhradu zmluvnej
pokuty v súlade s odsekom 1 tohto článku, je zhotoviteľ povinný dorovnať zmluvnú
zábezpeku do sumy uvedenej v odseku 3 tohto článku do siedmich (7) dní odo dňa
doručenia písomného oznámenia objednávateľa.
5. Zábezpeka, resp. jej nespotrebovaná časť po odpočítaní zmluvných pokút bude po
skončení platnosti zmluvy vrátená zhotoviteľovi na jeho bankový účet uvedený
v záhlaví zmluvy.
6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný
zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý
deň omeškania.
7. Sankcie za porušenie povinností zmluvných strán budú predmetom samostatnej
penalizačnej faktúry.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa popri
zmluvnej pokute požadovať náhradu škody nepokrytú zmluvnou pokutou.

Článok Vili
Osobitné dojednania
1. Zhotoviteľ je povinný počas platnosti zmluvy byť zapísaný v registri partnerov
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Vymazanie
zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora môže byť dôvodom na odstúpenie
od zmluvy zo strany objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uviesť
údaje o všetkých známych subdodávateľoch tak, ako sú požadované v Prílohe č. 4
tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov
o subdodávateľovi, ako aj zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný
objednávateľovi písomne oznámiť aj údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi

(vrátane informácie o jeho zástupcovi) a súvisiace informácie o predmete plnenia
navrhovaného subdodávateľa tak, ako sú požadované v Prílohe č. 4 zmluvy.
4. Navrhovaný nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú
u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7
zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný k písomnému oznámeniu
o navrhovanom novom subdodávateľovi pripojiť dôkazy o splnení všetkých
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. Oprávnenie poskytovať
plnenie zmluvy sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy, ktorú má
subdodávateľ plniť.
5. Zhotoviteľ je oprávnený plniť túto zmluvu alebo jej časť ním navrhnutým novým
subdodávateľom, ak ho Objednávateľ písomne schváli. V prípade, ak Objednávateľ
do 21 dní odo dňa, v ktorom mu zhotoviteľ poskytne všetky údaje o navrhovanom
novom subdodávateľovi podľa odseku 3 tohto článku zmluvy so všetkými potrebnými
podkladmi podľa odseku 4 tohto článku zmluvy písomne zhotoviteľovi neoznámi, či
schvaľuje alebo zamieta návrh nového subdodávateľa, platí, že nového
subdodávateľa schválil.
6. Zhotoviteľ nemá nárok na schválenie nového subdodávateľa objednávateľom. Ak
objednávateľ zamietne návrh nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný zmluvu
plniť pôvodným subdodávateľom alebo sám. Proces schvaľovania subdodávateľa
nemá vplyv na plynutie lehôt podľa tejto zmluvy.
7. Ustanovenia odseku 2 až 5 tohto článku zmluvy platia aj v prípade, ak v čase
uzavretia tejto zmluvy zhotoviteľ v Prílohe č. 4 neuviedol žiadneho subdodávateľa.
8. V prípade porušenia povinností uvedených v odseku 1 až 6 tohto článku zmluvy
má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 400 Eur za každé
jednotlivé porušenie povinnosti.

Článok IX
Trvanie zmluvy a jej ukončenie
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú tridsaťšesť (36) mesiacov odo dňa jej účinnosti.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany v dvojmesačnej výpovednej
lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane,
d) písomným odstúpením pri podstatnom porušení zmluvných povinností.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že podstatným porušením povinností zhotoviteľa je:
a) omeškanie zhotoviteľa so zhotovením a dodaním periodika v požadovanom
termíne,
b) nesplnenie všetkých požiadaviek pri procese výroby stanovených v Prílohe č. 1
Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 2 Technická špecifikácia,
c) dodanie nekvalitného alebo chybne vyhotoveného periodika,
d) porušenie povinnosti stanovenej v čl. IV ods. 3,

e) vymazanie zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora.
4. Podstatné porušenie zmluvy zakladá právo objednávateľa ihneď odstúpiť
od zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia
o odstúpení druhej zmluvnej strane.
5. V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy je
objednávateľ oprávnený dožadovať sa ihneď odstránenia nedostatkov, a to
okamžitou nápravou a vyhotovením a dodaním nových výtlačkov periodika
na stanovené miesto v požadovanej kvalite, najneskôr do dvoch dní od zistenia
nedostatkov.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem
nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie.

Článok X
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.
3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byt vykonané len na základe očíslovaných
písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami. Dodatky sa po podpísaní
stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách odkazy na príslušné
právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne
prijaté alebo priamo či nepriamo nahradené inými príslušnými právnymi predpismi
alebo ich ustanoveniami, považujú sa tieto odkazy za odkazy na príslušné právne
predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či
nepriamo nahrádzajú pôvodné príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia,
v ich platnom znení.
5. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane)
neplatným alebo neúčinným alebo neapllkovateľným, nedotýka sa to ostatných
ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú
dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie
novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného
alebo neúčinného alebo neaplikovateľného ustanovenia, a to v lehote 30 dní odo dňa
doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.
4. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) originálnych vyhotoveniach, z ktorých sú štyri
(4) vyhotovenia určené pre objednávateľa a dve (2) vyhotovenia pre zhotoviteľa.

5. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu, každá
zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a
za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a porozumeli mu,
nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady a na znak súhlasu ju
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Technická špecifikácia
Príloha č. 3 Harmonogram dodávania tlačových podkladov a doručenia periodika na
odberné miesta
Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

V Bratislave
Za ojbjéd'píávateľaí'

JUDr. Ivo Nesr-ovíľi-aL orimátor

V Bratislave
-a zhptoviteľa:

Ing. RudolflKosskopf,
podpredseda predstavenstva

=*avol Jakubov,
)redstavenstva
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p r í l o h a č. 1
Opis predmetu zákazky:

Špecifikácia periodika in.ba
Periodikum: in.ba
Formát: 175x280 mm
Farebnosť: 4 + 4
Rozsah strán: 56 str.
Papier: 60 g/m2 SCA +, HSWO (požadované parametre uvedené v časti špecifikácia
papiera)
Väzba: VI-šitá
Náklad: 36 500 ks/1 vydanie
Počet vydaní za 1 rok: 10 vydaní
Celkový počet vydaní počas trvania zmluvy: 30 vydaní
Celkový náklad 30 vydaní: 1 095 000 ks/30 vydaní
Balenie: po 50 ks
Dodacie podmienky: dodanie na štyri vopred určené distribučné miesta
Špecifikácia papiera
Plošná hmotnosť: 60 g/m2
Kategória papiera: SCA + HSWO
Požadované parametre papiera:
Jas /Brightness D65 (ISO 2470-2)/ = 80,0 %
Opacita /Opacity ISO (2471)/ = 93,0 %
Lesk /Gloss Hunter (ISO 8254-1)/ = 46,0 %
Predrňet zákazky
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb v súvislosti s výrobou
programového magazínu in.ba. Pod polygrafickými službami sa rozumie
zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových
podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené dodacie miesta. Stanovená
doba na poskytnutie polygrafických služieb je maximálne 48 hodín (vrátane sviatkov
a voľných dní). Objednávateľ požaduje oprávnenie zúčastniť sa a dohliadať na
všetky etapy výrobného procesu. Zároveň požaduje, aby sa všetky etapy výrobného
procesu vykonávali chronologicky kontinuálne (plynule, bez prestojov) vo výrobných
priestoroch zhotoviteľa.
Príprava tlače
Grafické podklady pre tlač dodáva objednávateľ v elektronickej podobe vo formáte
tlačového PDF dokumentu. Po prijatí dát vyžaduje objednávateľ od zhotoviteľa
potvrdenie o prijatí podkladov pre tlač a zároveň vyžaduje potvrdenie plánovaného
termínu tlače. Tlačové formy pre tlač sa vyhotovujú CTP technológiou. Objednávateľ
ďalej vyžaduje zhotovenie digitálnych nátlačkov kalibrovaných na parametre
tlačového stroja.

T lač

Programový magazín in.ba sa potláča technikou heat-setovej ofsetovej rotačnej
tlače. Objednávateľ požaduje, aby v rámci etapy výrobného procesu - Tlač zhotoviteľ
disponoval s minimálne dvoma heat-setovými ofsetovými rotačnými strojmi s

I
minimálnym formátom tlačového hárku 16 str. 175x280 mm (platí pre každý heatsetový ofsetový rotačný stroj), vo výrobných priestoroch zhotoviteľa.
Dokončovacie spracovanie
Programový magazín in.ba má rozsah 56 strán. Spracováva sa väzbou VI-šitá, kde
sa jednotlivé tlačové zložky podľa poradia poznášajú do seba, v chrbte sa zošijú
dvoma drôtenými skobkami a orežú z troch strán. Balí sa po 50 ks do fólie.
Objednávateľ požaduje, aby mu bolo umožnené skontrolovať finálny produkt a dostal
referenčné kusy ešte pred dodaním na stanovené dodacie miesta.
Podpis zhotoviteľa:

Ing. Ru^^lf Rosskopf,
podpredseda predstavenstva

Mdr./Pavol Jakubov,
čipr/predstavenstva

!
p r ílo h a č. 2
Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Označenie bodu časti B.2
Opis predmetu zákazky

Požadovaný parameter

Periodikum in.ba
Formát:
Farebnosť:
Rozsah strán:
Papier:
Väzba:
Náklad:
Počet vydaní za 1 rok:
Celkový počet vydaní počas trvania zmluvy:
Celkový náklad 30 vydaní:

175x280 mm
4+4
56 str.
60 g/m2 SCA+, HSWO
Jas /Brightness D65 (ISO 2470-2)/ = 80,0 %
Opacita /Opacity ISO (2471)/ = 93,0 %
Lesk /Gloss Hunter (ISO 8254-1)/ = 46,0 %
V I-šitá
36 500 ks/1 vydanie
10 vydaní za 1 rok
30 vydaní
1 095 000 ks

Spôsob splnenia:

plne spĺňam dodržanie všetkých požadovaných
parametrov

Potláčaný typ papiera:
(výrobca, názov a typ papiera)

Výrobca: UPM Kymmene
Názov: UPM Smart
Typ papiera: SCA+

Príprava tlače
j Prevzatie grafických podkladov:
Potvrdenie prijatia dát a plánovaného termínu
tlače:
Príprava tlačovej formy:
j Zhotovenie digitálnych nátlačkov

Spôsob splnenia:

vo formáte tlačového PDF
formou elektronickej komunikácie
CTP technológiou
kalibrované na parametre tlačového stroja
plne spĺňam dodržanie všetkých požadovaných
parametrov

Tlač
1 Technika tlače

heat-setová ofsetová rotačná tlač

j Technológia tlače

disponovanie minimálne dvoma heat-setovými
ofsetovými rotačnými strojmi s minimálnym
formátom tlačového hárku 16 str. 175x280 mm

1 Spôsob splnenia:

plne spĺňam dodržanie všetkých požadovaných

parametrov

Heat-setové ofsetové rotačné tlačové stroje:
(výrobca, názov, typ, form át tlačového hárku
a rok výroby)

1. Výrobca: MAN Roland Druck Maschienen AG
Názov: Lithoman III Typ: 32 stranová heatsetová
ofsetová rotačka Formát tlačového hárku: 32 str.
217x306 mm Rok výroby: 2003
2. Výrobca: manroland websystem s GmbH Názov:
Lithoman III Typ: 48 str. heatsetová rotačka Formát
tlačového hárku: 48 str. 213 x 324 mm Rok výroby:
2011

Dokončovacie spracovanie
Spracovanie väzbou V1-šitá

disponovanie zariadením na spracovanie väzbou
V I-šitá

Balenie:

po 50 ks do fólie, ukladané na europalety

Dodanie:

dodanie referenčných kusov a dodanie periodika na
štyri vopred určené odberné miesta

Spôsob splnenia:

plne spĺňam dodržanie všetkých požadovaných
parametrov

Zariadenie na spracovanie väzbou V I-šitá:
(výrobca, názov, typ a rok výroby)

Výroba: FERAG AG
Názov: Ferag Unidrum
Typ: pásová drôtošička Rok výroby: 2007

O právn en ie objednávateľa zúčastniť sa
a dohliadať na všetky etapy výrobného
procesu

vykonávanie všetkých etáp výrobného procesu
chronologicky kontinuálne vo výrobných priestoroch
zhotoviteľa

Stanovená doba poskytnutia služby

maximálne 48 hodín (vrátane sviatkov a voľných
dní) od dodania tlačových podkladov po doručenie

I Spôsob splnenia:

plne spĺňam dodržanie všetkých požadovaných
parametrov

Podpis ,z;hotoviteľa:

Ing. Rudolf RopsKopi,
podpredseda predstavenstva

|/ig/. Pavol Jakubov,
plen predstavenstva

p r í lo h a č. 3
HARMONOGRAM DODÁVANIA TLAČOVÝCH PODKLADOV A DORUČENIA
PERIODIKA
NA ODBERNÉ MIESTA

1 Septembrové vydanie 2017
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 29.
8.2017
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 31.8. 2017 do 10:00 hod.
2 Októbrové vydanie 2017
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 30. 9.
2017
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 2. 10. 2017 do 10:00 hod.
3 Novembrové vydanie 2017
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 31.
10. 2017
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 2. 11. 2017 do 10:00 hod.
4 Dvojčíslo december 2017/január 2018
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 29.
11.2017
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 1. 12. 2017 do 10:00 hod.
5 Februárové vydanie 2018
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF; 30. 1.
2018
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 1. 2. 2018 do 10:00 hod.
6 Marcové vydanie 2018
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 27. 2.
2018
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 1.3. 2018 do 10:00 hod.
7 Aprílové vydanie 2018
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 27. 3.
2018
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 29. 3. 2018 do 10:00 hod.

8 Májové vydanie 2018
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 28. 4.
2018
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 30. 4. 2018 do 10:00 hod.

9 Júnové vydanie 2018
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 29. 5.
2018
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 31. 5. 2018 do 10:00 hod.
10 Dvojčíslo júl/august 2018
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 29. 6.
2018
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 2. 7. 2018 do 10:00 hod.
11 Septembrové vydanie 2018
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 28.
8.2018
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 30.8. 2018 do 10:00 hod.
12 Októbrové vydanie 2018
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 28. 9.
2018
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 1.10. 2018 do 10:00 hod.
13 Novembrové vydanie 2018
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 31.
10. 2018
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 2. 11. 2018 do 10:00 hod.
14 Dvojčíslo december 2018/január 2019
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 28.
11. 2018
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 30. 11. 2018 do 10:00 hod.
15 Februárové vydanie 2019 ****
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 30. 1.
2019
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 1. 2. 2019 do 10:00 hod.
16 Marcové vydanie 2019
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 27. 2.
2019
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa; 1.3. 2019 do 10:00 hod.
17 Aprílové vydanie 2019
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 30. 3.
2019
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 1. 4. 2019 do 10:00 hod.

18 Májové vydanie 2019
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 30. 4.
2019
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 2. 5. 2019 do 10:00 hod.

19 Junové vydanie 2019
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tiačové podkiady vo formáte tiačového PDF; 29. 5.
2019
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 31. 5. 2019 do 10:00 hod.

20 Dvojčíslo júl/august 2019
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tiačové podkiady vo formáte tiačového PDF: 28. 6.
2019
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 1. 7. 2019 do 10:00 hod.
21 Septembrové vydanie 2019
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tiačové podkiady vo formáte tiačového PDF: 30.
8.2019
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 2.9. 2019 do 10:00 hod.
22 Októbrové vydanie 2019
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tiačové podkiady vo formáte tiačového PDF: 28. 9.
2019
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 30. 9. 2019 do 10:00 hod.
23 Novembrové vydanie 2019
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tiačové podkiady vo formáte tiačového PDF: 29.
10. 2019
Zhotáviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 31. 11. 2019 do 10:00 hod.
24 Dvojčíslo december 2019/január 2020
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tiačové podkiady vo formáte tiačového PDF: 30.
11. 2019
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 2. 12. 2019 do 10:00 hod.
25 Februárové vydanie 2020
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podkiady vo formáte tiačového PDF: 29. 1.
2020
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 31. 1. 2020 do 10:00 hod.
26 Marcové vydanie 2020
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tiačové podkiady vo formáte tiačového PDF: 28. 2.
2020
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 2.3. 2020 do 10:00 hod.
27 Aprílové vydanie 2020
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tiačové podkiady vo formáte tiačového PDF: 30. 3.
2020
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 1. 4. 2020 do 10:00 hod.
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28 Májové vydanie 2020
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 28. 4.
2020
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 30. 4. 2020 do 10:00 hod.
29 Júnové vydanie 2020
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 29. 5.
2020
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 1. 6. 2020 do 10:00 hod.
30 Dvojčíslo júl/august 2020
Objednávateľ doručí zhotoviteľovi tlačové podklady vo formáte tlačového PDF: 29. 6.
2020
Zhotoviteľ dodá periodikum na odborné miesta dňa: 1. 7. 2020 do 10:00 hod.
Podpis zhotoviteľa-

Ing. Rudolf í^ossl^jpf,
podpredseda predstavenstva

lyigi/ Pavol Jakubov,
pl§n predstavenstva

}
p r íl o h a č .

4

Údaje o všetkých známych subdodávateľoch na predmet zákazky v súlade s § 41
ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

For.
č.
Subdodávateľ

identifikačné číslo
alebo dátum
narodenia, ak
nebolo pridelené
identifikačné číslo

Hodnota
plnenia
vyjadrená
v percentách
(%)
k ponukovej
cene

osoba oprávnená konať
za subdodávateľa
(meno a priezvisko,
adresa pobytu, dátum
narodenia)

