Dodatok č. 1
k Rámcovej zmluve o dielo na výrobu a dodávku periodickej publikácie
uzatvorenej dňa 22.08.2019 v Bratislave.
Slovenská Grafia a.s.
so sídlom: Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
IČO: 31 321 470
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sa, vložka číslo: 355/B
zastúpený: Ing. Rudolf Rosskopf, podpredseda predstavenstva
Mgr. Pavol Jakubov, člen predstavenstva
(ďalej len „zhotoviteľ“)
a
Media Rača, spol. s r.o.
so sídlom: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO: 35 895 586
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sro, vložka číslo: 32676/B
zastúpený: Ing. Peter Semanco, konateľ
(ďalej len „objednávateľ“)
(ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“)
uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa dohodnutý obsah Rámcovej zmluvy
o dielo na výrobu a dodávku periodickej publikácie uzatvorenej v Bratislave dňa 22.08.2019
(ďalej len „Zmluva“) nasledovne:
a) zo Zmluvy sa vypúšťa doterajšia Príloha č. 1 - Technická špecifikácia predmetu
zmluvy - opis predmetu zákazky, ktorá dňom platnosti a účinnosti tohto
dodatku prestane byť neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
b) do Zmluvy sa dopĺňa nová Príloha č. 1a - Technická špecifikácia predmetu
zmluvy - opis predmetu zákazky, ktorá sa dňom platnosti a účinnosti tohto
dodatku stane neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
c) zo Zmluvy sa vypúšťa doterajšia Príloha č. 2 – Výrobný harmonogram, ktorá
dňom platnosti a účinnosti tohto dodatku prestane byť neoddeliteľnou
súčasťou Zmluvy.
d) do Zmluvy sa dopĺňa nová Príloha č. 2a – Výrobný harmonogram, ktorá sa
dňom platnosti a účinnosti tohto dodatku stane neoddeliteľnou súčasťou
Zmluvy.

Platnosť a účinnosť dodatku, ostatné ustanovenia
1.

Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom vypustené, nahradené alebo inak
zmenené, zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a v platnosti a účinnosti a Zmluva je
platná a účinná v znení zmien ustanovených týmto Dodatkom.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho
podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, u každej zo
zmluvných strán zostane po jednom vyhotovení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili vážne a slobodne a zmluvná
voľnosť nebola obmedzená. Ustanovenia Dodatku sú zmluvným stranám zrozumiteľné
a určité a Dodatok neuzavreli v omyle.
V Bratislave dňa 31.1 2020
Za zhotoviteľa
Slovenská Grafia a.s.

Za objednávateľa
Media Rača, spol. s r.o.

..................................................
Ing. Rudolf Rosskopf
podpredseda predstavenstva

..........................................
Ing. Peter Semanco
konateľ

....................................................
Mgr. Pavol Jakubov
člen predstavenstva

Príloha č. 1a - Technická špecifikácia predmetu zmluvy

Rozsah:
Náklad:
Farebnosť tlače:
Výsledný formát:
Papier:

Cena:

16 strán
12 427 ks / 1 vydanie
4+4
210 x 297 mm
65g LWC
1 308 Euro bez DPH vrátane dopravy na miesto dodania

Príloha č. 2a – Výrobný harmonogram

číslo Zadanie podkladov do tlače

dodanie

3/2020

26/2/2020 do 17,00

2/3/2020 do 9,00

4/2020

25/3/2020 do 17,00

30/3/2020 do 9,00

5/2020

22/4/2020 do 17,00

4/5/2020 do 9,00

6/2020

27/5/2020 do 17,00

1/6/2020 do 9,00

7-8/2020

22/7/2020 do 17,00

27/7/2020 do 9,00

9/2020

26/8/2020 do 17,00

31/8/2020 do 9,00

10/2020

23/9/2020 do 17,00

28/9/2020 do 9,00

Miesto dodania:
Red Post, s. r. o.
Vector Parks
Na pántoch 18 Bratislava
Kontakt: 0907 915 336/0907 914 430

