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Názov Projektu: „Vzdelávanie užívateľov systému DRG“ 
ITMS kód Projektu: 26120230030 
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov 
EÚ.“ 

 
 
 
 

ZMLUVA   
         o poskytovaní služieb   

 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)  

medzi 
 
 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:                     

Názov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Adresa: Žellova 2, 829 24 Bratislava 
Zastúpený: MUDr. Monika Pažinková, MPH, predsedníčka  
IČO: 30 796 482 
DIČ: 2021904456 
IČ DPH nie je platiteľom DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000198055/8180 
Zriadený: zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 

nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

  
 

                                     (ďalej len „objednávateľ) 
  

Poskytovateľ:                

Názov:  
Adresa: 

DiPrint, spol. s r.o.    
Beniakova 34, 841 05 Bratislava 

Prevádzka: 
Zastúpený: 
IČO:  
DIČ: 
IČ DPH: 

Kopčianska 16, 851 01 Bratislava 
Pavel Antal, konateľ 
35898984 
2021871929 
SK2021871929 

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 
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Číslo účtu: 2629730800/1100 
Zapísaný: 
 
 

V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 330220/B 

  
 (ďalej len „poskytovateľ) 

 
  
  
  
Poskytovateľ je úspešný uchádzač verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou, ZsNH 
č. 33/2012 podľa  zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“).  
                                                                                 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie grafického návrhu a tlače informačných plagátov 
a brožúr súvisiacich s prezentáciou projektu „Vzdelávanie užívateľov systému DRG 
(Diagnosis related groups)“ financovaného z Európskeho sociálneho fondu, Operačný 
program Vzdelávanie, Prioritná os 2, Opatrenie 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania 
v zdravotníctve. Poskytované služby budú v priebehu platnosti zmluvy realizované v rozsahu 
podľa potrieb objednávateľa formou objednávky pri zachovaní postupu a podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve, ktorými sú zmluvné strany viazané. Bližšia špecifikácia 
predmetu zmluvy sa nachádza v prílohe č. 1 tejto dohody, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy. 

 
2. Objednávateľ dodá obsah plagátu a brožúr pri objednávaní tlače.  
 
3. Poskytovateľ dodá a objednávateľ prevezme a zaplatí dohodnutú sumu za službu, ktorá je 
predmetom tejto zmluvy a bola objednaná.  

 
4. Poskytovateľ na základe objednávky objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní odo 
dňa potvrdenia doručenia objednávky vytvorí grafický návrh plagátu a brožúry. V prípade 
zmeny textu brožúry objednávateľ požaduje od poskytovateľa vytvorenie nového grafického 
návrhu brožúry (max. 4 zmeny textu brožúry). Tieto návrhy podliehajú schváleniu 
objednávateľa. Prípadné pripomienky objednávateľa ku grafickým návrhom je poskytovateľ 
povinný zapracovať najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia pripomienky. Po 
schválení grafického návrhu plagátu a brožúry poskytovateľ zabezpečí tlač plagátov a brožúr 
v požadovanom vyhotovení a počte kusov, ako aj ich distribúciu do miest doručenia, ktoré 
určí objednávateľ. Predbežný zoznam miest distribúcie plagátov a brožúr tvorí prílohu č. 3, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
 
5. Služby poskytované podľa tejto zmluvy budú dodávané na základe priebežných 
samostatných písomných objednávok, vrátane objednávok zaslaných e-mailom, alebo faxom. 
Poskytované služby budú v jednotlivých objednávkach v súlade s požiadavkami 
objednávateľa špecifikované čo do množstva a druhu. Tlačiarenské služby budú poskytované 
na základe odsúhlaseného grafického návrhu, v požadovanom termíne a na miesto, ktoré 
určí objednávateľ. Faktúry budú vystavené podľa kalkulácie a uskutočnených dodávok.   
 

Čl. 2 
Doba platnosti zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti až do 
31.12.2014. 
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2. Zmluvný vzťah dohodnutý touto zmluvou zaniká: 
 
a)  riadnym a včasným splnením predmetu zmluvy 
b)  uplynutím doby trvania tejto zmluvy 
c)  písomnou dohodou oboch strán 
d) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu, a to 
uplynutím dvojmesačnej výpovednej doby, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane 
 

Čl. 3 
Cena služby a platobné podmienky 

 
1. Výška predpokladaných nákladov na poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy je 5 899,20 
EUR vrátane DPH. Stanovená cena nesmie byť prekročená. (Príloha č. 2).  

 
2. Cena je stanovená v EURO. V cene je zahrnutá DPH, náklady na dopravu do miesta 
dodania a iné náklady poskytovateľa súvisiace s dodávkou tlačiarenských služieb. 
Poskytovateľ garantuje cenu podľa cenníka, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy, a to po celú 
dobu platnosti zmluvy.  

 
3. Daňovým dokladom je pre účastníkov tejto zmluvy faktúra. Poskytovateľ po každej 
dodávke vystaví faktúru. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí daňového dokladu 
podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aj 
predmet dodávky, miesto dodania, množstvo, cenu podľa Prílohy č.2, dátum zdaniteľného 
plnenia, dátum vystavenia a splatnosti faktúry. 

 
4. Objednávateľ obdrží faktúru s dodacím listom od poskytovateľa pri dodaní tovaru na 
základe jednotlivých objednávok. Faktúra je splatná v lehote 30 dní od jej doručenia 
objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa uvedený na faktúre. Ak 
predložená faktúra neobsahuje všetky dohodnuté náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju 
poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota 
splatnosti faktúry po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 
 
5. Faktúra podlieha povinnosti zverejnenia faktúry na tovary a služby podľa § 5b zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o slobode informácií“). 

 
6. Poskytovateľ nemá právo žiadať od objednávateľa zloženie zálohy.   
 

Čl. 4 
Miesto dodania a dodacie podmienky 

 
1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť službu do 10 pracovných dní od obdržania objednávky 
objednávateľa podľa čl. 1 bod 3 tejto zmluvy.  
 
2. Dňom splnenia dodávky sa rozumie deň odoslania predmetu tejto zmluvy určeným 
adresátom. Poskytovateľ pre potreby objednávateľa vyhotoví dodací list. 

 
Čl. 5 

Zmluvná pokuta 
  
1. V prípade nedodržania dodacej lehoty poskytovateľom uvedenej v čl. 4  bod 1 zmluvy alebo 
v prípade poskytnutia tlačiarenských služieb v rozpore so zmluvou, objednávateľ má právo 
na uplatnenie zmluvnej pokuty voči poskytovateľovi vo výške 0,05% z ceny neposkytnutej, 
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resp. neskoro poskytnutej tlačiarenskej služby za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie 
je dotknuté právo objednávateľa na náhradu vzniknutej škody.  

 
2. Ak objednávateľ neuhradí vystavené a doručené faktúry v lehote splatnosti uvedenej v čl. 3 
bod 4 tejto zmluvy, je poskytovateľ oprávnený požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo 
výške 0,05 % z ceny neuhradenej fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 
 
4. V prípade, že poskytovateľ poruší akúkoľvek z povinností upravených v čl. 6 tejto zmluvy, 
má objednávateľ voči nemu právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 60 € za každé 
porušenie povinnosti. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu vzniknutej 
škody.  
 

Čl. 6 
Záruka a zodpovednosť za vady 

 
1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi služby podľa tejto zmluvy v množstve 
a akosti podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a spôsobilé na užívanie na dojednaný, 
inak obvyklý účel. V prípade, ak sa tak nestane, má tovar vady. Vady poskytnutej služby je 
objednávateľ povinný písomne reklamovať u poskytovateľa bez zbytočného odkladu po ich 
zistení. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu faxom, 
alebo e-mailom. 

 
2. V prípade reklamácie je poskytovateľ povinný odstrániť vady služby v lehote do 10 
pracovných dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sú vady odstrániteľné. 
Pokiaľ poskytovateľ nezabezpečí odstránenie vady v stanovenej lehote, alebo pokiaľ sú vady 
neodstrániteľné, objednávateľ má nárok, aby mu poskytovateľ v tej istej lehote poskytol nové 
bezvadné a bezodplatné plnenie za dodanú vadnú službu, alebo na vrátenie ceny služby, 
pričom právo voľby medzi jednotlivými nárokmi patrí objednávateľovi.  

 
3. Tieto podmienky sú záväzné pre oboch účastníkov zmluvného vzťahu. 

 
5. V prípade straty, poškodenia alebo zničenia už zhotovenej časti predmetu zmluvy je 
zhotoviteľ povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie vzniknutej škody tak, aby 
predmet zmluvy bol vyhotovený a odovzdaný objednávateľovi riadne a včas v dohodnutom 
termíne. 
 

Čl. 7 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva podlieha povinnosti zverejnenia zmluvy podľa § 5a zákona o slobode informácií.   

 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

 
3. Kontaktné osoby poverené koordinovaním poskytovania služieb podľa tejto zmluvy sú: 

 
      a) za objednávateľa:         projektový manažér 
                                                 02/20 856 716, 0902 976 632 

 
   
 
b) za poskytovateľa:      Pavel Antal   
                                        0907 748 798  
                                        pavel.antal@diprint.sk 
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4. Zmenu podmienok dohodnutých v tejto zmluve po dobu jej platnosti môžu účastníci 
výnimočne meniť na základe písomnej dohody vyhotovenej vo forme datovaného a 
číslovaného dodatku k zmluve.  

 
5. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva 
rovnopisy obdrží poskytovateľ a tri rovnopisy obdrží objednávateľ.  

 
6. Práva a povinnosti účastníkov zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 
 
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
     Príloha č. 1:  Špecifikácia predmetu zmluvy 
     Príloha č. 2: Rozpočet 
     Príloha č. 3: Predbežný zoznam miest distribúcie plagátov a brožúr 
 
8. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaci s dodávanými službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami 
v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. 
 
9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

 
    
 
 
 

 

 

poskytovateľ:                                  objednávateľ:                

         

V Bratislave, dňa ...........................                              V Bratislave, dňa ...........................  
   

 

  

 
 
........................................................                               ........................................................ 
              Pavel Antal                                                      MUDr. Monika Pažinková, MPH      
     konateľ                                                  predsedníčka   
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Príloha č. 1 

Špecifikácia predmetu zmluvy 

 

1. Zabezpečenie grafického návrhu a tlače plagátov A/2 

 

Špecifikácia:  

Náklad: 500ks 

Formát: A/2  / 594x420 

Papier: 200 gr./m2 pololesklý 

Technológia: digitálna tlač 

Farebnosť: 4+0 

Knih. sprac: orez na formát 

 

Grafický návrh: 

Formát: A/2 

Farba: 4+0 

Zapožičanie fotodokumentácie – fotobanka 

Poplatok za licencie 

Vzorky, korektúra 3 x, úpravy 

DTP-PrePress, príprava do tlače 

 

Distribúcia: 

Na základe dodaného zoznamu 

Mailingová služba – balenie do tuby 

označenie a tlač štítkov 

Poštovné 

Množstvo – 102 ks, t.j. 102 adries, 102 tubusov 

Kompletné spracovanie do systému 

 

2. Zabezpečenie grafického návrhu a tlače prezentačných brožúr A/4 

 

Špecifikácia: 

Náklad: 3000 ks 

Formát A/4 / 297x210 mm / skladačka 

Papier: 115 gr./m2 ONM 

Technológia: digitálna tlač /variabilne dáta 

Farebnosť 4+4 

Knih. sprac: orez na formát – skladanie do seba 
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Grafický návrh: 

Formát: A/4 

Farba: 4+4 

Zapožičanie fotodokumentácie – fotobanka 

Poplatok za licencie 

Grafický návrh v množstve 4 ks 

Vzorky, korektúra 3x, úpravy 

DTP-PrePress, príprava do tlače 

 

Distribúcia: 

Na základe dodaného zoznamu 

Mailingová služba  

Označenie a tlač štítkov 

Poštovné 

Množstvo – 102 ks, t.j. 102 adries 

Kompletné spracovanie do systému 

30 ks v 1 balíku 

 

Výroba a potlač obálok: 

DL 

V požadovanom náklade 

Formát: DL 210/99 

Farba: 4+0 

Typ: samolep – strip páska 

        Elco Prontfix – distribučný sáčok 

Náklad: 200 ks 
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Príloha č. 2 

 

Rozpočet 

 

 

P. č.  Špecifikácia  Počet  
Cena v € bez 

DPH 
DPH 

Cena v € s 

DPH 

1 
Plagát formátu A2 vrátane grafického návrhu a 
distribúcie 500 2 305,- 461,- 2 766,- 

2 
Brožúra formátu A4 (skladačka) vrátane 
grafického návrhu a distribúcie 3000 2 611,- 522,20 3 133,20 

 

Identifikačné údaje poskytovateľa (pečiatka): 
 
Meno štatutárneho orgánu poskytovateľa:             Pavel Antal, konateľ 
 
Podpis štatutárneho orgánu poskytovateľa: 
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Príloha č. 3 

 

Predbežný zoznam miest distribúcie plagátov a brožúr 

 

  VÚC Bratislava 
1 Univerzitná  nemocnica Bratislava (SM, Dér., Ant, Ruž., P.B.)  

  Nemocnica staré mesto 
  Nemocnica Ružinov 
  Nemocnica Akademika Ladislava Dérera 
  Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 
  Podunajské Biskupice - Špecializovaná geriatrická nemocnica 

2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava  
3 Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o. 
4 Národný ústav srdcových a cievných chorôb a.s. Bratislava a Detské kardiocentrum SR  
5 Národný onkologický ústav Bratislava 
6 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Bratislava  
7 Nemocnica svätého Michala, a.s. 
8 NOVAPHARM, s.r.o., Bratislava  
9 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.  

10 NEURÓN PLUS s.r.o., Bratislava 
11 Sport & endo clinic s.r.o. Bratislava 
12 SI Medical, s.r.o. (nemocnica MEDISSIMO)  
13 Nemocničná a.s. Malacky  

  VÚC Trnava 
1 Fakultná nemocnica Trnava 
2 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s. 

3 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.  
4 Nemocnica Alexandra Wintera, n.o., Piešťany  
5 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. 
6 FMC - dialyzačné služby s.r.o. Piešťany  
7 Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 

  VÚC Nitra 
1 Fakultná nemocnica Nitra   
2 KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. 
3 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra 
4 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky  
5 FORLIFE n.o. Komárno 
6 Hospitale, s.r.o. Šahy  
7 Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
8 Nemocnice s poliklinikami n.o.,  NsP Levice 
9 Nemocnice s poliklinikami n.o., NsP Topoľčany  

  VÚC Trenčín 
1 Fakultná nemocnica Trenčín  
2 Nemocnica pre obvinenených a odsúdených Trenčín 
3 NsP PRIEVIDZA so sídlom v Bojniciach  

4 Nemocnica s poliklinikou Myjava  
5 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 
5 Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s.r.o. 
6 Nemocnica Handlová - 2. sukromná nemocnica s.r.o. 
7 Nemocnica s poliklinikou Ilava n.o.   
8 NsP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, n. o. 
9 Nemocnica s poliklinikou Partizánske n.o.  

  VÚC Banská Bystrica 
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1 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica  
2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica  
3 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica 
4 MammaCentrum sv. Agáty s.r.o., Banská Bastrica 
5 Nemocnica s poloklinikou Brezno n.o. 
6 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 
7 Nemocnice a polikliniky n.o.,Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom  
8 Nemocnice a polikliniky n.o., Všeobecná nemocnica Rimavská sobota 
9 NsP Bánska Štiavnica - Mestská nemocnica n.o. 

10 Nemocnica Zvolen a.s. 
11 OFTAL s.r.o., Zvolen   
12 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš. 
13 Revúcka medicínsko - humanitná, n.o., Revúca 
14 Nemocnica Hnúšťa n.o. 
15 Mestská NsP Krupina n.o. 

  VÚC Žilina 
1 Univerzitná nemocnica Martin  
2 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 
3 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
4 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca  
5 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou  MUDr. L.Nádaši-Jégého, Dolný Kubín  
6 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 
7 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená  
8 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Ľubochňa 

  VÚC Prešov 
1 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A.  Reimana Prešov  
2 Nemocnica Poprad a.s. 
3 NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov  
4 NsPAndreja Leňa, Humenné , n.o. 
5 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 
6 Ľubovnianska nemocnica n.o. Stará Ľubovňa  
7 Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník n.o. 
8 VRANOVSKÁ NEMOCNICA, n.o., Vranov nad Topľou 
9 Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 

10 Nemocnica Snina s.r.o., 
11 NÚTPCH a HCH Vyšné Hágy  

12 Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec  
13 ORL Humenné, s.r.o. 
14 Sanatórium Dr. GUHRA n.o. Tatranská Polianka 
15 Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o. 

  VÚC Košice 

1 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice  
2 Detská Fakultná Nemocnica Košice 
3 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice 
4 Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice 
5 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice  
6 Letecká vojenská nemocnica a.s. Košice 
7 Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica  
8 ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, s.r.o. 
9 Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 

10 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 
11 Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 
12 Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.  
13 PRO VITAE, n. o. Gelnica 
14 Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec, n.o.  
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15 Nemocnica Krompachy s.r.o. 
16 Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. 

  Zdravotné poisťovne 
1 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s 
2 Dôvera zdravotná poisťovňa a.s 
3 Union zdravotná poisťovňa a.s. 

  
      1 Ministerstvo zdravotníctva SR 

 
 

 

 


