ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade s ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Klub slovenských turistov, o. z.
zastúpený: Ing. Peter Dragúň - predseda
sídlo objednávateľa: Záborského 33, 831 03 Bratislava
IČO: 00688312
DIČ: 2020898935
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 11484266/0900
IBAN: SK46 0900 0000 0000 1148 4266
e-mail: predseda@kst.sk

(ďalej ,,objednávateľ")

Zhotoviteľ: Prima-Print, a. s.
zastúpený: Mgr. Vladimír Faič
sídlo zhotoviteľa: Odbojárov 294/10, 955 01 Tovarníky
IČO: 31442781
DIČ: 2020419896
IČ DPH: SK2020419896
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: 2995037053/0200
IBAN: SK69 0200 000 0029 9503 7053
tel.: +421 38 5320 897
fax: +421 38 5228 636
e-mail: odbyt@primaprint.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli Sa, vložka č. 10345/N
(ďalej ,,zhotoviteľ)

PREAMBULA

Uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) ako výsledok zadávania zákazky v zmysle § 9 ods. 9
Zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zadávanej v rámci mikroprojektu „Na horách s radosťou a bezpečne“, kód mikroprojektu:
SK/FMP/18/007 financovaného v rámci Fondu mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Česká republika 2007 – 2013, ktorej úspešným uchádzačom sa stal zhotoviteľ.

I. PREDMET ZMLUVY
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje pre
objednávateľa a odovzdá mu dielo – publikáciu „Na horách s radosťou a bezpečne“, v zmysle predloženej
cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne
zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.

II. ČAS A MIESTO PLNENIA
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo objednávateľovi podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, najneskôr však do 30.06.2015.
2. Predmet zmluvy sa považuje za splnený protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

III. CENA PREDMETU ZMLUVY
1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov a je 7090,91 EUR bez DPH, DPH pri sadzbe 10% je 709,09EUR
a cena za dielo s DPH je 7 800 EUR,
Slovom: sedemtisícosemsto EUR
Táto cena je nemenná.
2. Cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa a nevyhnutné na realizáciu predmetu tejto zmluvy vrátane
potrebných súhlasov a licencií za použitie mapových podkladov.
3. Cena za dielo bude uhradená z vlastných zdrojov objednávateľa.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok na plnenie zmluvy.
2. Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi bezhotovostným platobným stykom na základe
predloženej faktúry, na účet zhotoviteľa uvedený na faktúre, ktorý musí byť zhodný s účtom uvedeným
v zmluve.

3. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť bezodkladne po odovzdaní diela objednávateľovi. Nevyhnutným
predpokladom, ktorý musí byť splnený ešte pred vystavením faktúry, je riadne vykonanie diela a písomné
potvrdenie o prevzatí diela bez vád zo strany objednávateľa. Faktúru zhotoviteľ doručí objednávateľovi v 4
vyhotoveniach.
4. Zhotoviteľ je povinný uviesť na faktúre nasledovný text: „Dodávané dielo je zhotovené v rámci
mikroprojektu – Na horách s radosťou a bezpečne SK/FMP/18/007, realizovaného v rámci Fondu
mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom“
5. Lehota splatnosti faktúru je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra bude obsahovať
náležitosti podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, ak
doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, bude obsahovať nesprávne údaje
alebo nebude spĺňať oprávnené požiadavky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, objednávateľ
je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová
lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení objednávateľovi.
6. Za deň úhrady ceny za dielo sa pokladá deň odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.

V. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne. Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je
v súlade s touto zmluvou ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými
aplikovateľnými predpismi, rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a za vady diela, vzniknuté počas
plynutia záručnej doby, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa. Zhotoviteľ nezodpovedá za
vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa
alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa.
2. Nárok na bezplatné odstránenie vady objednávateľ uplatní písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu diela do 5 pracovných dní od písomného resp.
faxového uplatnenia reklamácie.
4. Ak je vada neodstrániteľná alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni ani v dodatočnej lehote poskytnutej
objednávateľom, objednávateľ má nárok na zľavu z ceny diela vo výške primeranej miere, v ktorej vada
bráni riadnemu užívaniu diela.

VII. SANKCIE
1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% z ceny diela za každý aj začatý deň
omeškania s odovzdaním diela.
2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu
omeškaním zhotoviteľa s odovzdaním diela vznikla.
3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomne.

VIII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

'

OmeSkanie zhotovitel'a s odovzdanim diela objedn6vatelbvi pokladajri zmluvn6 strany za podstatn6
poru5enie zmluvnej povinnosti a opr6vduje objednSvatel'a na odstfipenie od zmluvy. Odsttipenie od zmluvy
musi byt ozn6menie pisomn6 a musi v ilom by't'uvedenlf d6vod odstirpenia.
I

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA
I ' Pr6vne vztahy touto zmluvou neupravend sa riadia slovensklfm pr6vom, najmd prislu5nymi ustanoveniami

Obchodndho zhkonnika, ako aj d'al5imi relevantnfmi pr6vnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluva sa
riadi ustanoveniami $ 536 a nasl. Obchodndho zhkonnika, pokial'v tejto zmluve nie je uvedenh inh pr6vna

fprava.

2'

Zmluvne strany sa zavdzujit, Ze v5etky spory, ktord vzniknri z tejto zmluvy alebo v srivislosti s fiou,
vrdtane sporov o vyklad tejto zmluvy, budf rie5end zmierom. Ak ned6jde k vyrie5eniu sporov zmierom,
zmluvnd strany predloZia spor na rozhodnutie sridu v Slovenskej republike prislu5n6mu podl'a procesnlfch
predpisov SR.
Zhotovitel' je povinny strpief qikon kontroly/auditu stivisiaceho sdod6vanyfm tovarom asluZbami
kedykol'vek podas platnosti a ridinnosti zmluvy a to opr6vnen;fmi osobami urden;fmi kupujricim a poskytnirt'
im v5etku potrebnri sridinnost'. Opr6vnen6 osoby na qfkon kontroly/auditu m6Zu vykonat' kontrolu/audit
kedykol'vek od ridinnosti zmluvy.

3'

4' Ziadna zo zmluvnych str6n nie je opr6vnen6 posttipit' svoje

pr6va, povinnosti a pohl'ad6vky podl'a tejto
zmluvy na inri osobu bez predch6dzajriceho pisomn6ho sfhlasu druhej zmluvnej strany.
5. T6to zmluva nadobirda platnost'diom

6' T6to zmluva nadobrida

jej podpfsania oboma zmluvnlimi stranami.

irdinnost' diom, ktoqf nasleduje po dni

jej

zverejnenia na webovom sidle

objedn6vatel'a.
7. Neoddelitelhou sirdasfou tejto zmluvy
8. Zmluva

je Priloha d. I

-

cenovi ponuka.

je vyhotoven6 v Styroch rovnopisoch, pridom objedndvatel'obdrZi tri vyhotovenia

a zhotovitel'

obdrZi j edno r,yhotovenie.

9. Zmluvnd strany vyhlasujir, Ze si tuto zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli, srihlasia
uzatvhraji slobodne, vhLne abez nhtlaku, na znak doho prip6jajri svoje podpisy.

V Bratislave, dira 23.06.2015

s

nim a Le zmluvu

dila 3.06.201s
PRINT,

a.s,
Tovarniky

0, 955 88

f11442 7 81
lC Dl,H: 5l(202041 9896

Ing. Peter Dragrifi

Mgr. Vladimir Faid

Klub slovenskfch turistov) o. z.
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