Z 2017 - 50
ZMLUVA

č. ÚEZ: 37/2017

o poskytnutí služby „LETÁKY“
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpená:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
Zápis v OR:
(ďalej len „SP“)

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
RNDr. Jaroslav Mačuda, poverený vedúci odboru account management
a small and medium enterprises
Ing. Daniela Krajčovičová, riaditeľka sekcie riadenia a podpory
predaja,
na základe poverenia predstavenstva SP, a.s. podľa platného
podpisového poriadku OS-03.
36 631 124
2021879959
SK 2021879959
Poštová banka, a.s., pobočka Bratislava
19-3001130011/6500
SK8365000000193001130011
POBNSKBA
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vl. č. 803/S

a
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava
Zastúpená:
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
IČO:
00 603 317
DIČ:
2020887385
IČ DPH:
nie je platcom DPH
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK0856000000001800347007
BIC:
KOMASK2X
Zriadená zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Objednávateľ“)

Článok II.
Predmet zmluvy
2.1.

Parafy:

Predmetom zmluvy je poskytovanie služby Letáky do schránky podľa podmienok
definovaných v Obchodných podmienkach – Letáky (ďalej len „obchodné podmienky“)
a podmienok bližšie špecifikovaných v tejto Zmluve.
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Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Objednávateľ sa zaväzuje:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Podávať letáky v zmysle znenia platných obchodných podmienok. Podaj letákov bude
realizovaný na Pošte Bratislava 3.
Elektronicky nahlásiť každú zmenu, ktorá sa dotýka podávaných letákov (napr. zmena počtu
podávaných kusov) na e-mailovú adresu: pfundtner.maros@slposta.sk.
Podať od 01.03. bežného roka do posledného dňa mesiaca február nasledujúceho roka
vrátane (ďalej len „sledované obdobie“) min. 400 000 kusov letákov.
Predložiť SP harmonogram podávania letákov.
V plnej výške uhradiť cenu za každý podaj letákov podľa podmienok použitého spôsobu
úhrady.
Pri každom podaji predložiť vzor z každého druhu letáku.
Previesť bezodplatne na SP vlastnícke právo k akýmkoľvek prepravným prostriedkom (napr.
paletám, prepravkám, kontajnerom a pod.), ktoré Objednávateľ použil na urýchlenie
manipulácie s letákmi, a to ich odovzdaním spolu s letákmi určenými na podaj na SP.
Spolupracovať pri odstraňovaní prípadných chýb a nezrovnalostí s kontaktnou osobou SP
v zmysle Prílohy č. 1.
Pri podaji letákov predložiť správne vyplnenú a potvrdenú Objednávku/Knihu výplatného.
V prípade vlastného spracovania vytriediť letáky a označiť adresné štítky v zmysle
obchodných podmienok.

Objednávateľ je oprávnený:
3.11.

Podať reklamáciu na nedodanie letákov prostredníctvom eReklamačného listu, ktorý je
dostupný na www.posta.sk alebo je možné ho na požiadanie získať elektronicky zo
Zákazníckeho servisu e-mailom na adresu: reklamacie@slposta.sk.
Začatie reklamačného konania nemá vplyv na termín splatnosti faktúr.

SP sa zaväzuje:
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.

Poskytnúť Objednávateľovi všetky informácie potrebné na zabezpečenie plnenia ustanovení
obchodných podmienok a zmluvy týkajúce sa letákov.
Zabezpečiť distribúciu letákov na odovzdávacie miesta v rámci SR podľa zvoleného typu
letákov, v zmysle platných obchodných podmienok.
Zodpovedať za letáky v rozsahu ustanovení platných obchodných podmienok.
Spolupracovať pri odstraňovaní prípadných chýb a nezrovnalostí s kontaktnou osobou
Objednávateľa v zmysle Prílohy č. 1.
Poskytnúť Objednávateľovi databázu miest a obcí SR, v ktorých zabezpečuje dodávanie
letákov; Objednávateľ môže pred plánovaným podajom letákov požiadať SP o predloženie
celkového počtu domácností v mestách a obciach podľa jeho výberu, v ktorých majú byť
letáky dodané. Lehota pre spracovanie informácie SP je dva pracovné dni po doručení
požiadavky Objednávateľa.

SP je oprávnená:
3.17.

3.18.

Parafy:

Okamžite pozastaviť plnenie zmluvy, prípadne okamžite odstúpiť od zmluvy, ak Objednávateľ:
a) neuhradí včas a stanoveným spôsobom cenu za každý podaj,
b) aj napriek upozorneniu na adresných štítkoch uvedie iný počet zásielok, aký skutočne
podáva,
c) nedodržiava dohodnutý harmonogram podaja letákov,
d) porušil svoje povinnosti vyplývajúce z obchodných podmienok a/alebo tejto Zmluvy.
Zverejniť údaje v rozsah obchodné meno, logo a názov produktu SP, a.s., ktorý využíva podľa
tejto Zmluvy, za účelom ich použitia ako pozitívnej referencie na služby poskytované zo strany
SP, a.s..
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Dotknuté údaje môžu byť zverejnené v marketingových materiáloch sprístupnených na
webovej stránke SP, a.s., v tendrových podkladoch a v dokumentoch, v ktorých sú
vyžadované referencie SP, a.s..

Článok IV.
Cena a spôsob platby
4.1.

Cena za obstaranie predmetu zmluvy je pri splnení podmienky podľa bodu 3.3. stanovená
podľa nasledujúcej tabuľky:
Položka (kód produktu LT)
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT

Do hmotnosti
5g
10 g
15 g
20 g
25 g
35 g
50 g
100 g
200 g

Stanovená cena EUR/ks
0,0129
0,0136
0,0142
0,0149
0,0158
0,0171
0,0193
0,0263
0,0404

Ceny sa uvádzajú bez DPH. K uvedeným cenám bude doúčtovaná DPH v zmysle platných
právnych predpisov (kód produktu LT).
4.2.

Objednávateľ uhradí ceny stanovené v bode 4.1. faktúrou.

4.3.

V prípade odchýlky od podmienok stanovených v bode 3.3. tejto Zmluvy bude
Objednávateľovi za sledované obdobie do 31.03. príslušného roka na základe faktúry
doúčtovaný resp. vyplatený rozdiel medzi celkovou vyúčtovanou sumou za letáky bez
predspracovania a sumou vypočítanou podľa nasledovnej tabuľky:
Jednotlivé hmotnosti
vg
5g
10 g
15 g
20 g
25 g
35 g
50 g
100 g
200 g

Cena v EUR bez DPH v závislosti od objemu podaja v ks
do 399 999 ks
od 400 000 ks
0,0129
0,0155
0,0136
0,0163
0,0142
0,0171
0,0149
0,0179
0,0158
0,0189
0,0171
0,0205
0,0193
0,0232
0,0263
0,0315
0,0404
0,0485

K uvedeným cenám bude doúčtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

4.4.
4.5.

Parafy:

V prípade výpovede alebo odstúpenia od zmluvy musí byť povinnosť v zmysle tohto bodu
vykonaná najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia platnosti zmluvy.
SP vystaví pre Objednávateľa faktúru za poskytnuté služby, s náležitosťami podľa zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, najneskôr do 15 dní
po ukončení mesiaca, v ktorom bola služba poskytnutá.
Dohodou strán sa lehota splatnosti faktúry stanovuje na minimálne 14 dní odo dňa doručenia
faktúry druhej strane, maximálne však do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. Zmluvné
strany sa dohodli, že SP bude zasielať Objednávateľovi faktúry poštou formou doporučeného
listu na adresu uvedenú v Článku I. a zároveň informatívne faktúry vo formáte PDF na
emailovú adresu tlac@banm.sk.
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4.6.
4.7.

Faktúry zasielané poštou sa považujú za doručené v deň prevzatia doporučeného listu
Objednávateľom alebo v deň odopretia jeho prevzatia Objednávateľom.
SP je oprávnená fakturovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,027%z dlžnej sumy
za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti faktúry, až do dňa
platby vrátane, ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote jej splatnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, že každoročne prehodnotia zmluvnú cenu za predmet zmluvy na
stanovené časové obdobie, s ohľadom na skutočný vývoj ekonomicky oprávnených nákladov
súvisiacich s danou službou a ročnou mierou inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom
Slovenskej republiky.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

Parafy:

Zmluva o poskytnutí služby Letáky sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda
platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle odosielateľa v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám. Skončením platnosti zmluvy nie je dotknuté právo SP na
doúčtovanie nárokov v zmysle Článku IV. tejto Zmluvy.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č. 1 - Zoznam kontaktných osôb/údajov.
Zmeny a doplnky k zmluve s výnimkou kontaktov a Prílohy č. 1 uvedenej v tejto Zmluve sa
musia vykonať písomne, vo forme dodatkov a len so súhlasom oboch zmluvných strán.
Zmenu kontaktov a Prílohy č. 1 je možné vykonať písomným/e-mailovým oznámením druhej
zmluvnej strane s uvedením dátumu účinnosti.
Obchodné podmienky sú k dispozícií na www.posta.sk. SP je oprávnená jednostranne zmeniť
alebo úplne nahradiť obchodné podmienky, a to bez súhlasu Objednávateľa. Zmenené/nové
obchodné podmienky sú uverejnené na www.posta.sk a stávajú sa záväznými pre
Objednávateľa dňom nadobudnutia účinnosti, nie však skôr, ako boli uverejnené na
www.posta.sk. Zmena resp. vydanie nových obchodných podmienok zakladá právo
Objednávateľovi písomne vypovedať túto zmluvu do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia
účinnosti zmenených/nových obchodných podmienok, pričom výpovedná lehota je 3 pracovné
dni odo dňa doručenia výpovede SP.
Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy
uvedené v záhlaví zmluvy. Až do okamihu doručenia oznámenia o zmene kontaktnej adresy
sa považuje za adresu určenú na doručovanie, adresa uvedená v záhlaví zmluvy. V prípade
nesplnenia oznamovacej povinnosti zmeny adresy na doručovanie, znáša následky s tým
spojené osoba, ktorá si nesplnila svoju oznamovaciu povinnosť.
Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu. Výpovedná
lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po doručení písomnej
výpovede druhej zmluvnej strane.
Zmluva stráca platnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Výpoveď a odstúpenie od zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť doručené druhej
zmluvnej strane. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy sa doručuje osobne alebo doporučene do
vlastných rúk. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od zmluvy sa považuje aj
odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, pričom zásielka sa
bude považovať za doručenú momentom odmietnutia prevzatia.
Rovnako sa bude doručenie považovať za účinné aj v prípade, ak adresát zásielku
neprevezme z dôvodu neaktuálnosti adresy alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pričom účinky
doručenia výpovede alebo odstúpenia od zmluvy nastanú v danom prípade dňom vrátenia sa
nedoručenej zásielky späť Objednávateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel.
Vzťahy, ktoré táto Zmluva neupravuje sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodných
podmienok a ustanoveniami príslušných právnych predpisov. O prípadných sporoch
zmluvných strán bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky, v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej republiky.
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5.10.
5.11.

5.12.

Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom SP obdrží dve vyhotovenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa stane niektoré ustanovenie neplatným alebo neúčinným,
táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany
sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody
ustanovením platným, s rovnakým hospodárskym zmyslom.
Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že si ustanovenia tejto Zmluvy riadne prečítali,
porozumeli im zhodne čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich vôľu a zaväzujú sa ich
dobrovoľne plniť, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
V Bratislave, dňa 01.03.2017

V Bratislave, dňa 01.03.2017

............................................................
RNDr. Jaroslav Mačuda, v. r.
poverený vedúci odboru account
management a small and medium enterprises
Slovenská pošta, a.s.

............................................................
Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

.............................................................
Ing. Daniela Krajčovičová, v. r.
riaditeľka sekcie riadenia a podpory predaja
Slovenská pošta, a.s.

Parafy:
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Príloha č. 1
Zoznam kontaktných osôb/údajov
Za SP:
Prevádzka/
Meno a Priezvisko
Maroš Pfundtner
Maroš Pfundtner

Oprávnenie
Komunikácia vo
veciach zmluvných
Poskytovanie
súčinnosti
a odstraňovanie chýb

Telefónne číslo

E-mail

0911 118 243

pfundtner.maros@slposta.sk

0911 118 243

pfundtner.maros@slposta.sk

Telefónne číslo

E-mail

0910 973 382

tlac@banm.sk

0910 973 382

tlac@banm.sk

0910 973 382

tlac@banm.sk

Za Objednávateľa:
Prevádzka/
Meno a Priezvisko
Ján Borčin
Ján Borčin
Ján Borčin

Parafy:

Oprávnenie
Komunikácia vo
veciach zmluvných
Poskytovanie
súčinnosti
a odstraňovanie chýb
Príjem informatívnych
faktúr vo formáte PDF
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