Mgr. Milan Glevický – MimoArt,

Grófska 325/33, 053 02 Spišský Hrhov, tel.: 0907 186 460, e-mail: milan.glevicky@gmail.com

Zmluva o poskytnutí služieb
podľa § 566 až § 576 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodné zákonníka) v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany
1.

Objednávateľ:
Adresa:
Zastúpená:

Obec Raslavice
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Ing. Anton Lamanec, starosta obce

DIČ:
IČO:

202 062 4606
00322 521

Bankové spojenie: 1921522/0200

2.

Zhotoviteľ:
Adresa:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Mgr. Milan Glevický - MimoArt
Grófska 325/33, 053 02 Spišský Hrhov
Mgr. Milan Glevický
40 862 577
10 722 772 61
1414546155/0200, Všeobecná úverová banka, a.s.,

II. Predmet zmluvy
Zabezpečenie publicity projektu: „ČOV a kanalizácia Raslavice“ realizovaného obcou v rámci OPŽP,
Prioritná os 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, nasledovne:
-

Veľkoplošná reklamná tabuľa – plast + plnofarebná potlač na fólii, rozmer min. 2500x1500mm
(1 ks);

-

Trvalá vysvetľujúca tabuľa – plnofarebná potlač na fólii, plast, rozmer min. 600x400mm
s orámovaním (1ks);

-

grafické práce súvisiace s potlačou, návrhy v súlade s manuálom pre publicitu
a informovanosť v rámci Operačného programu Životné prostredie pre roky 2007 – 2013.

III. Čas plnenia
Predmet projektu bude dodaný nasledovne:
Veľkoplošná reklamná tabuľa (1 ks) - do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí služieb
Trvalá vysvetľujúca tabuľa (1ks) – pred ukončením všetkých aktivít projektu
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IV. Cena
4.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky vo výške 640,00 € (dodávateľ nie
je platca DPH).
4.2 Cena predmetu zmluvy bude uhradená zhotoviteľovi nasledovne:
• Veľkoplošná reklamná tabuľa (1ks) - 540,00 EUR na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom
po dodaní tejto tabule.
• Trvalá vysvetľujúca tabuľa (1ks) – 100,00 EUR na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom
po dodaní tejto tabule.
V. Platobné podmienky
5.1 Cena za dielo bude uhradená zo strany objednávateľa na základe predloženej faktúry
zhotoviteľom. Faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:
§ Označenie oprávnenej osoby, adresa, IČO, DIČ, sídlo firmy
§ Číslo faktúry
§ Deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia
§ Označenie peňažného ústavu a čísla účtu
§ Fakturovanú sumu
§ Podpis oprávnenej osoby
§ ITMS kód projektu
5.2 Faktúra bude splatná do 90 dní od jej vystavenia.
VI. Platnosť a účinnosť zmluvy
Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná deň nasledujúci po dni jej
zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
VII. Ďalšie dojednania
Dodávateľ projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.

Raslavice, 5. 4. 2013

Raslavice, 5. 4. 2013

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

___________________________

__________________________

Mgr. Milan Glevický
MimoArt

Ing. Anton Lamanec
starosta obce
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