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Rámcová dohoda o poskytovaní reklamných služieb
Uzavretá v súlade s ust. § 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") a podľa § 269
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník")
(ďalej len „rámcová dohoda")
1. Zmluvné strany
Objednávateľ:

Mesto Prievidza

Sídlo:

Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza

IČO:

318 442

DIČ:

021162814

Právna forma:

územná samospráva

Štatutárny orgán:

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka

bankové spojenie :
číslo účtu:

V U B , a.s. pobočka Prievidza
16626-382/0200

ďalej len („objednávateľ" alebo „mesto Prievidza" )

Poskytovateľ:

Petit Press, a.s.,

Sídlo:

Lazaretská 12, 811 01 Bratislava

Štatutárny orgán:

Alexej Fulmek

Osoba uzavierajúca zmluvu: Alexej Fulmek
Bankové spojenie:

Tatra banka

Číslo účtu:

2624043331/1100

IČO:

35 790 253

DIČ:

2020278766

IČ DPH:

SK2020278766

Zápis v OR/ŽR: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2471/B
(ďalej len „poskytovateľ ")
2. Úvodné ustanovenia
Táto rámcová dohoda je výsledkom verejného obstarávania, ktoré uskutočnilo mesto
Prievidza ako verejný obstarávateľ formou verejnej súťaže, podprahová zákazka s názvom
predmetu zákazky: „Reklamné služby- zabezpečenie platenej inzercie."
3. Predmet rámcovej dohody
4.
4.1
Na základe tejto rámcovej dohody a objednávok objednávateľa sa poskytovateľ
zaväzuje poskytovať pre objednávateľa reklamné služby spočívajúce v šírení informácií
o meste Prievidza a v šírení platenej inzercie mesta Prievidza v komunikačných nosičoch -

printových médiách, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 Komunikačné nosiče tejto
rámcovej dohody (ďalej len „reklamné služby") a objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas
poskytnuté reklamné služby zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu.
4.2
Šírením informácií o meste Prievidza alebo informáciou o meste Prievidza sa rozumie
najmä: informovanie verejnosti o činnosti, aktivitách a aktualitách mesta Prievidza, ďalej
o činnosti, aktivitách a aktualitách orgánov mesta Prievidza t. j . mestského zastupiteľstva
a primátora, o činnosti poslancov vo výboroch mestských častí mesta Prievidza, Mestského
úradu, rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza a ďalších
tretích právnických alebo fyzických osôb, ktoré vyvíjajú svoje aktivity s finančnou alebo
inou, aj čo len čiastočnou podporou mesta Prievidza alebo ktoré reprezentujú hodnoty alebo
vykonávajú činnosti, ktorých rozvoj, tvorba alebo udržanie patrí do pôsobnosti mesta
Prievidza v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4.3
Reklamnou službou sa rozumie najmä: propagácia mesta Prievidza a informácie
o meste Prievidza v printových médiách špecifikované v bode 3.2. tejto zmluvy ; inzercia
týkajúca sa mesta Prievidza a/alebo majetku mesta Prievidza v printových médiách.
4.4
Predmetom tejto rámcovej dohody je aj poskytovanie ďalších služieb a činností, ktoré
súvisia s reklamnými činnosťami (ďalej len „súvisiace služby").
4.5
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať reklamné služby a súvisiace služby v súlade so
záujmami objednávateľa a v súlade s jeho pokynmi.
4. Podmienky zadávania jednotlivých reklamných služieb
4.1 Za účelom vystavenia objednávky na poskytnutie konkrétnej reklamnej služby sa
poskytovateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu od uplatnenia požiadavky objednávateľa
telefonicky alebo e-mailom oznámiť objednávateľovi všetky informácie potrebné pre
vystavenie objednávky, a to najmä: dátum vydania printového média, ročník a číslo
printového média, termín uzávierky printového média a termín uzávierky u poskytovateľa.
Rovnako sa poskytovateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu od uplatnenia požiadavky
objednávateľa oznámiť objednávateľovi všetky ďalšie informácie, ktoré sú potrebné pre
zverejnenie platenej inzercie mesta Prievidza a/alebo informácie o mesta Prievidza
v konkrétnom printovom médiu.
4.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť konkrétnu reklamnú službu na základe a v súlade
s objednávkou vystavenou objednávateľom;.
4.3
Poskytovateľ je objednávkou viazaný momentom jej doručenia poskytovateľovi.
Poskytovateľ nie je objednávkou viazaný len vtedy, ak obratom od doručenia objednávky,
preukázateľne oznámi objednávateľovi, že objednávku neakceptuje spolu so stručnými
dôvodmi j ej neakceptovania.
4.4 Objednávka môže byť urobená telefonicky, e-mailom, faxom alebo písomne s tým, že
telefonickú alebo faxovú objednávku objednávateľ následne doplní aj písomne. Obdobne sa
postupuje v prípade, ak poskytovateľ neakceptuje objednávku. Doručenie objednávky
poskytovateľ objednávateľovi potvrdí formou akou mu objednávka bola doručená.
4.5 Objednávateľ sa zväzuje poskytnúť poskytovateľovi všetku súčinnosť, ktorú možno od
objednávateľa spravodlivo požadovať a to za účelom úspešného zrealizovania reklamných
služieb.
4.6

Objednávateľ je oprávnený udeľovať poskytovateľovi okrem objednávky aj ďalšie

pokyny ohľadom poskytovania reklamných služieb a odovzdávať poskytovateľovi materiály
a podklady pre úspešné zrealizovanie reklamných služieb. Poskytovateľ sa zaväzuje pokyny
udelené objednávateľom rešpektovať a pri poskytovaní reklamných služieb sa zaväzuje
použiť najmä materiály a podklady odovzdané objednávateľom.
4.7 Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí grafické spracovanie materiálov, podkladov
platenej inzercie mesta Prievidza poskytnutých zo strany objednávateľa a takto spracované
materiály, podklady a platenú inzerciu mesta Prievidza sa poskytovateľ zaväzuje ešte pred ich
zverejnením v príslušnom printovom médiu poslať e-mailom na odsúhlasenie (autorizáciu)
objednávateľovi. Pri plnení tohto bodu sa poskytovateľ zaväzuje postupovať tak, aby boli
dodržané lehoty na uverejnenie uvedené v objednávke, ako aj termíny uzávierky v príslušnom
printovom médiu a súčasne tak, aby objednávateľ mal objektívnu možnosť autorizovať
materiály a podklady pred termínom uzávierky.
4.8 Osoby poverené plnením tejto rámcovej dohody za objednávateľa:
Mgr. Michal Ďureje, e-mail: michal.dureie@prievidza.sk,

Tel. č.: 0904 752 603

Mgr. Alojz Vlčko,

Tel. č.: 0911 043 901

e-mail: alojz.vlcko(g),prievidza.sk,

4.9 Osoby poverené plnením tejto rámcovej dohody za poskytovateľa:
Mgr. Dušan Deván,

e-mail: dusan.devan@petitpress.sk,

Tel. č.: 0905 570 053

Jana Rusňáková,

e-mail: iana.rusnakova@petitpress.sk,

Tel. č.: 0905 359 603

4.10 Zmluvné strany sa zväzujú bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane
zmenu osôb poverených plnením tejto rámcovej dohody alebo zmenu kontaktných údajov na
osoby poverené plnením tejto rámcovej dohody.
5. Cena za poskytovanie reklamných služieb a platobné podmienky
5.1 Zmluvné strany sa dohodli na jednotkovej cene za vykonanie (poskytnutie) reklamnej
služby v jednotlivých printových médiách v súlade so zákonom 18/1996 Z.Z. o cenách a to
vo výške, ktorá je bližšie určená pri jednotlivých printových médiách v cenovej ponuke
poskytovateľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č.2 Cenový katalóg
platenej inzercie. Ceny uvedené v prílohe č.2 Cenový katalóg platenej inzercie tejto zmluvy
sú cenami maximálnymi a sú v nich zahrnuté všetky náklady, odmeny a iné poplatky
poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním reklamných služieb a súvisiacich služieb. Ceny za
poskytovanie služieb uvedené v prílohe č. 2 pod označením A . l a A.2 sú ceny vrátane
distribúcie do schránok. Ceny uvedené v Prílohe č.2 Cenový katalóg platenej inzercie nie je
možné meniť jednostranne poskytovateľom.
5.2 Poskytovateľ garantuje objednávateľovi nemennosť jednotlivých cien t.j. nemennosť
Prílohy č.2 Cenový katalóg platenej inzercie počas doby trvania tejto zmluvy.
5.3 Poskytovateľovi vznikne právo na vystavenie faktúry dňom včasného a riadneho dodania
konkrétnej reklamnej služby, t.j. dňom včasného a riadneho zverejnenia platenej inzercie
a/alebo informácií o mesta Prievidza v printovom médiu v súlade s objednávkou a pokynmi
objednávateľa a v súlade s touto rámcovou dohodou. Neoddeliteľnou prílohou faktúry je
doklad/ doklady o zverejnení platenej inzercie mesta Prievidza a/alebo informácií o mesta
Prievidza. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že poskytovateľ bude fakturovať cenu na
vykonanie (poskytnutie) konkrétnych reklamných služieb mesačne a to vždy najneskôr do 10teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
5.4 Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového a účtového dokladu stanovené platnými
právnymi predpismi. Poskytovateľ doručí faktúru objednávateľovi v troch vyhotoveniach
5.5 Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi spolu s prílohami -

dokladom alebo dokladmi o zverejnení platenej inzercie mesta Prievidza a/alebo informácií
o mesta Prievidza. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať všetky náležitosti daňového alebo
účtovného dokladu stanovené platnými právnymi predpismi a/alebo v prípade ak faktúra
nebude obsahovať prílohy ustanovené touto rámcovou dohodou, je objednávateľ oprávnený
faktúru a/alebo jej prílohy vrátiť poskytovateľovi na prepracovanie s tým, že dňom doručenia
novej (opravenej) faktúry a/alebo príloh požadovaných touto rámcovou dohodou
objednávateľovi, začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.
5.6 Objednávateľ nebude poskytovať zálohy (zálohové platby) na poskytnutie reklamných
služieb a súvisiacich služieb.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje najmä, že:
a) bude bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o nesplnení alebo o možnom
(hroziacom) nesplnení povinnosti, ktorá pre objednávateľa vyplýva z tejto rámcovej dohody,
najmä o zmene dátumu vydania platenej inzercie mesta Prievidza a/alebo informácie o mesta
Prievidza vprintovom médiu, nezverejnení informačných, propagačných textov, fotografií
alebo iných obrazových alebo textových materiálov, alebo ich častí poskytnutých
objednávateľom v printovom médiu, spolu s uvedením konkrétnych dôvodov nesplnenia
alebo možného nesplnenia jednotlivých povinností,
b) bude pri plnení tejto rámcovej dohody a na jej základe vykonávaných zákaziek na
poskytnutie konkrétnych reklamných služieb postupovať s odbornou starostlivosťou v súlade
s s touto rámcovou dohodou,
c) prevezme od objednávateľa informačné a propagačné texty, fotografie alebo iné textové
alebo obrazové materiály alebo iné podklady, alebo ich časti potrebné pre poskytovanie
reklamných služieb a súvisiacich služieb a tieto podklady alebo iné materiály, ako aj na ich
základe spracované alebo vydané (zverejnené) platené inzercie mesta Prievidza a/alebo
informácie o mesta Prievidza alebo ich časti, nebude bez vopred daného písomného súhlasu
objednávateľa ďalej verejne šíriť, uvádzať na verejnosti a akokoľvek verejne sprístupňovať
alebo akokoľvek používať na iný účel než ten, ktorý je predmetom tejto rámcovej dohody,
d) bude rešpektovať pokyny objednávateľa a to najmä tie, ktoré budú dané v rámci
odsúhlasenia( autorizácie) zo strany objednávateľa a nebude šíriť platenú inzerciu mesta
Prievidza a/alebo informácie o mesta Prievidza, ktoré neboli zo strany objednávateľa
odsúhlasené (autorizované),
e) bude bez zbytočného odkladu objednávateľa informovať o tom, že printové médium
uvedené v Prílohe č. 1 Komunikačné nosiče bolo vymazané zo zoznamu periodickej tlače
vedenom Ministerstvom kultúry SR alebo že vydavateľovo oprávnenie na vydávanie
periodickej alebo neperiodickej tlače zaniklo alebo inak stratilo účinnosť,
6.2 Poskytovateľ je oprávnený najmä:
a) gramaticky upraviť materiály a podklady poskytnuté zo strany objednávateľa pod
podmienkou, že sa zachová význam a obsah pôvodného podkladu alebo iného materiálu,
alebo ich časti,
b) neposkytnúť reklamné služby, t.j. nešíriť platenú inzerciu mesta Prievidza a/alebo
informácie o mesta Prievidza, pokiaľ sú v rozpore so zákonom č. 167/2008 Z.z. o periodickej
tlači a agentúrnom spravodajstve alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych
predpisov. V tomto prípade sa poskytovateľ zaväzuje mesta Prievidza bez zbytočného

odkladu oznámiť aj konkrétny dôvod, pre ktorý má za to, že určená časť alebo celý podklad
alebo iný materiál, je v rozpore si zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym
predpisom,
6.3 Objednávateľ sa zaväzuje najmä, že:
a) bude dodávať podklady alebo iné materiály pre poskytnutie reklamných služieb
b) uhradí cenu za vykonanie (poskytnutie) reklamnej služby riadne a včas v súlade s touto
rámcovou dohodou a po splnení podmienok zo strany poskytovateľa vyplývajúcich z tejto
zmluvy.
6.4 Objednávateľ je oprávnený najmä:
a) informačné a propagačné texty, fotografie alebo iné textové a obrazové materiály alebo iné
podklady, alebo ich časti, ktoré poskytol poskytovateľovi, ďalej alebo súčasne poskytovať
iným osobám na uverejnenie, alebo inak ich verejne rozširovať, alebo ich inak uvádzať na
verejnosti, alebo verejne vykonávať, alebo verejne prenášať alebo ich inak používať.
7. Spoločné a záverečné ustanovenia
7.1 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta
Prievidza.
7.2 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.1.2013-31.12.2014.
7.3 Túto rámcovú dohodu je možné ukončiť nasledovne:
7.3.1 písomnou dohodou zmluvných strán,
7.3.2 písomným odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade, ak:
a) poskytovateľ podstatne (hrubo) poruší niektorú zo svojich povinností,
b) poskytovateľ opakovane (3x) poruší niektorú zo svojich povinností; a/alebo neakceptuje
objednávku; a/alebo nevykoná objednané reklamné služby riadne a včas,
c) z iných zákonných dôvodov.
7.3.3 písomným odstúpením poskytovateľa od zmluvy v prípade, ak:
a) objednávateľ je v omeškaní o viac ako 30 dní s úhradou splatnej faktúry,
b) z iných zákonných dôvodov.
7.4 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
7.5 Túto rámcovú dohodu je možné meniť len písomne a to formou dodatku podpísaného
oboma zmluvnými stranami.
7.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú nasledujúce prílohy:
- Príloha č. 1 Komunikačné nosiče
- Príloha č. 2 Cenový katalóg platenej inzercie
7.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto rámcovej dohody budú
riešiť jednaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi
nimi z tejto rámcovej dohody alebo v súvislosti s ňou sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky. Prípadné spory, o ktorých sa strany nedohodli, budú postúpené na
rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.

7.8.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto
zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu
alebo ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť tejto zmluvy, zmluvu urobiť neúčinnou voči tretím
osobám alebo zmariť jej účel výslovne v nej vyjadrený.
7.9. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
originálu. Každá strana obdrží dva rovnopisy rámcovej dohody.
7.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto rámcovú dohodu pred jej podpísaním prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

Prílohy:
Príloha č. 1 Komunikačné nosiče
Príloha č. 2 Cenový katalóg platenej inzercie

V Prievidzi,

llJLML

Príloha č. 1 k Rámcovej dohode
Komunikačné nosiče
Formát

A. Regionálne média
A . l . R e g i o n á l n e d v o j t ý ž d e n n í k y - A3
P r i e v i d z s k é E C H O , alebo ekvivalent

A3

N o v i n k y z Prievidze, alebo ekvivalent

A3

A.2. R e g i o n á l n e t ý ž d e n n í k y - A4
Prievidzsko, alebo ekvivalent

A4

Pardon Prievidza, alebo ekvivalent

A3

A.3 R e g i o n á l n e t ý ž d e n n í k y - v o ľ n o p r e d a j n é
A3

M Y - Hornonitrianske noviny, alebo ekvivalent

Príloha č. 2 k Rámcovej dohode
Cenový katalóg platenej inzercie
FAREBNÁ INZERCIA

Cena s DPH za jednotlivé formáty
A. R e g i o n á l n e m é d i a

Formát

1/1 strana

Vt strany

'A strany

A . l . Regionálne dvojtýždenníky - A3
Prievidzské E C H O , alebo ekvivalent

A3

331,20 E U R

165,60 E U R

91,20 E U R

N o v i n k y z Prievidze, alebo ekvivalent

A3

333,30 E U R

166,68 E U R

92,40 E U R

P r i e v i d z s k o , alebo ekvivalent

A4

331,20 E U R

165,60 E U R

91,20 E U R

Pardon Prievidza, alebo ekvivalent

A3

660,00 E U R

336,00 E U R

A3

331,20 E U R

A.2. R e g i o n á l n e t ý ž d e n n í k y - A4

184,80 E U R

A.3 R e g i o n á l n e t ý ž d e n n í k y - v o ľ n o p r e d a j n é
M Y - Hornonitrianske noviny, alebo ekvivalent

165,60 E U R

91,20 E U R

