ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Článok 1
Zmluvné strany
1.1.

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:

Truc sphérique, občianske združenie
Závodská 3, 010 01 Žilina
Mgr. Marek Adamov, riaditeľ
36143693

Peňažný ústav :

Všeobecná úverová banka, a.s.

(ďalej len „Objednávateľ“)
1.2.

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:

ETISOFT Slovensko s.r.o.
Makovického 59/2, 010 01 Žilina
Martin Mrzena, konateľ spoločnosti
43849636
2022485223

Tatra banka, a.s.
Obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel: Sro, vložka č. 19792/L
Peňažný ústav :

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2.1.

Článok 2
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy o dielo je tvorba a tlač propagačných materiálov pre
projekt „Reštaurovanie Novej synagógy/Kunsthalle Žilina“ spolufinancovaný z
Grantov EHP a štátneho rozpočtu. Kód projektu CLT01006. Predmetom je
záväzok zhotoviteľa vytvoriť a dodať 1500 ks propagačných materiálov v
priebehu augusta 2015. Predmetom zákazky je grafický návrh a tlač
skladaných letákov, ktoré tvoria dve časti – časť 1 (slovenská mutácia) tvoria
tri za sebou spojené strany formátu A5 spojené dlhšími stranami, obojstranná
plnofarebná tlač, gramáž papiera minimálne 300gr a časť 2 (anglická mutácia)
tvoria tri za sebou spojené strany formátu A5 spojené dlhšími stranami,
obojstranná plnofarebná tlač, gramáž papiera minimálne 300gr. Texty letáku a
fotografie dodá obstarávateľ. Leták má informovať o prebiehajúcom projekte
obnovy objektu Novej synagógy.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, nebezpečie
ako i podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas bez
nedostatkov a nedorobkov zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.3.

Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a
zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto
zmluve.
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3.1.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.1
5.2.
5.3.

5.4.

6.1.
6.2.

6.3.

Článok 3
Spolupôsobenie objednávateľa
Spolupôsobenie objednávateľa spočíva v poskytnutí všetkých informácií a
podkladov potrebných pre vypracovanie predmetu zmluvy, vrátane jednoduchého
náčrtu grafického spracovania, do päť dní od podpisu tejto zmluvy.
Článok 4
Cena a platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na cene predmetu zmluvy vo výške 1494,00 € (slovom
tisícštyristodeväťdesiatštyri eur) s DPH.
Zhotoviteľ bude za dielo fakturovať po jeho odovzdaní.
Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra zhotoviteľa podmienená vecným a
kvalitatívnym plnením. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi po odovzdaní diela v
rozsahu dohodnutom touto zmluvou.
Faktúra je splatná minimálne do 14 dní odo dňa doručenia a uhradená dňom
pripísania finančnej čiastky na účet zhotoviteľa.
Článok 5
Záruka, zodpovednosť za nedostatky, kvalita
Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo vymedzené v čl. 2 tejto zmluvy bude vyhotovené
v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, v opačnom prípade má dielo
nedostatky.
Dielo má nedostatky ak :
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) nie je vykonané v celom rozsahu.
Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky, ktoré boli priamo spôsobené použitím
podkladov,
alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri
vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.
Zhotoviteľ je povinný odstrániť nedostatky do 3 pracovných dní od doručenia
písomnej výzvy Objednávateľa.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou
výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka
najmä ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po
predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie
neplatné. Zmluvu je možné vypovedať iba po vzájomnej a písomne potvrdenej
dohody zmluvných strán.
Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
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6.4.
6.5.
6.6.

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju podpisujú.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre objednávateľa, jeden pre
zhotoviteľa.
Ak zmluva neustanovuje inak, všetky oznámenia vyplývajúce zo zmluvy musia byť
voči druhej zmluvnej strane uskutočnené písomne, a to doporučeným listom,
mailom alebo odovzdané osobne. V prípade poštového styku sa za deň
uskutočnenia oznámenia považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým
úradom na adresu danej zmluvnej strany, alebo na takú inú adresu, ktorú daná
zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane v súlade s týmto bodom
Zmluvy. Účinky doručenia písomných oznámení sú na účely Zmluvy splnené aj
vtedy, ak príjemca príslušného oznámenia si toto nevyzdvihol v odbernej lehote,
alebo jeho prevzatie bezdôvodne odmietol.

V Žiline, dňa
01. 07. 2015

V Žiline, dňa
01. 07. 2015

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.......................................
Marek Adamov
riaditeľ
Truc sphérique, občianske združenie

..............................................
Martin Mrzena
konateľ spoločnosti
ETISOFT Slovensko s.r.o.

Strana 3

