Zmluva o dielo
uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona
č. 513/1991Zb. (Obchodného zákonníka) v znení
neskorších predpisov.

Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obec Raslavice
Obecný úrad Raslavice
zastúpený starostom obce : Ing. Antonom Lamancom
sídlo: Hlavná 154, 086 41 Raslavice
IČO: 00322521
DIČ: 2020624606
ďalej len „objednávatel“
ďalej len „objednávateľ“
Zhotoviteľ:
Advertea, spol. s r.o.

Slovenská 9, 085 01 Bardejov
Zastúpená Rastislavom Dvorčákom, konateľom spoločnosti
IČO: 36484938
DIČ: 2021721383
IČ DPH: SK2021721383
Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s.
Č. účtu: 2629014177/1100
ďalej len „zhotoviteľ“
Čl. II
Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli že zhotoviteľ za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa
zabezpečí :
Grafické spracovanie publikácie „Sprievodca folklórnymi festivalmi“, v rámci projektu “People to
People – effective cooperation based on love for folklore”, kód projektu: HUSKROUA/1001/123
nasledovne:


Zhotoviteľ zabezpečí grafické spracovanie obálky a obsahu publikácie (100 strán A4),
zalomenie dodaných textov a úprava fotografii 3 jazykových mutácií.
Čl. III
Podmienky plnenia

1.
2.

Objednávateľ sa zaväuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet diela a odovzdať ho objednávateľovi v čase, rozsahu
a množstve vymedzenom touto zmluvou.
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3.

Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu.

4.

Záväzok zhotoviť dielo
prevzatím objednávateľom.

bude

splnený

odovzdaním

diela

zhotoviteľom

a jeho

5. Zhotoviteľ strpí výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami
a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom
(konečným príjemcom pomoci) a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
6.

Ďalšie skutočnosti nedojednané v tejto zmluve, súvisiace s predmetom zmluvy sa riadia
všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. IV
Čas plnenia
1.

Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. II
tejto zmluvy v termíne do 31.03.2014.

Čl. V
Cena
1. Za zhotovené dielo sa objednávateľ zaväzuje na základe dohody zaplatiť zhotoviteľovi sumu:
4 440,00 € (slovom: štyritisícštyristo štyridsať €) vrátane DPH.
2. Odplata zhotoviteľovi podľa bodu 4.1 bude vyplatená na základe faktúry vystavenej
zhotoviteľom po odovzdaní diela objednávateľovi.
3. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti podľa § 71, Zák. č. 222/2004 o dani z pridanej
hodnoty, pričom splatnosť faktúry bude 14 dní.
Čl. VI
Zodpovednosť za vady
1. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť
bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa
zaväzuje po uplatnení reklamácie objednávateľa reklamovanú vadu bezodkladne odstrániť.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že uzavretie zmluvy je nepredstierateľným
prejavom ich vôle, že zmluvu nepodpísali pod nátlakom , a že s jej obsahom súhlasia.

2.

Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých po dvoch obdržia objednávateľ aj
zhotoviteľ.

3.

Predmet zmluvy sa stáva majetkom objednávateľa pripísaním finančných prostriedkov na účet
dodávateľa.
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4.

Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších
predpisov

V Raslaviciach, 30.08.2013

....................................................
Zhotoviteľ

....................................................
Objednávateľ
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