ZMLUVA O DIELO
číslo 18/2014

Zmluvné strany

Objednávateľ
Názov:

Mestský ústav ochrany pamiatok

Sídlo:

Uršulínska 9, 811 01 Bratislava

IČO:

00602841

DIČ:

2020804137

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. účtu/IBAN:
v zastúpení: PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ
Obchodné meno: Miroslav Slámka
Sídlo:

Moyzesova 312/35, 900 01 Modra

IČO:

41482298

DIČ:

1072900697

V zastúpení: Miroslav Slámka
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu:
Kontaktná osoba: Miroslav Slámka
Kontaktné údaje: miroslamka@scouting.sk
(ďalej len „zhotoviteľ “)

Čl. I
1.

Preambula – účel zmluvy
Účelom tejto zmluvy je zabezpečiť pre objednávateľa grafické spracovanie a tlač publikácie
„Bratislavský hrad – dejiny, výskum a obnova“. Zákazka sa týka projektu/programu
financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), kód projektu:
SEE/D/0307/4.3/X; Názov projektu: Danube Limes Brand; Operačný program: Juhovýchodná
Európa; Cieľ 3: Európska územná spolupráca pre programové obdobie 2007-2013
Čl. II
Predmet zmluvy

1.

Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v lehote a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
poskytne objednávateľovi dielo definované v bode 3 tohto článku tejto zmluvy.

2.

Zhotoviteľ poskytne dielo v kvalite a v čase požadovanom objednávateľom a objednávateľ sa
zaväzuje, že včas a riadne za poskytnuté dielo zaplatí zhotoviteľovi odplatu dohodnutú v tejto
zmluve.

3.

Predmet zmluvy je grafická úprava textov a tlač zborníka „Bratislavský hrad – dejiny, výskum
a obnova“ obsahujúceho súbor prednášok z národnej konferencie v dňoch 22. – 23.09.2014
na Bratislavskom hrade. Konferencia sa konala v rámci projektu Danube Limes Brand – WP5
v spolupráci s asociovaným partnerom Historickým múzeom Slovenského národného múzea.
Parametre knihy:
- Formát:
B5 (175 x 250 mm)
- Počet strán: 400 ± 15 % (podľa grafickej úpravy)
- Papier:
120 g/m2, natieraný, matný
- Farebnosť:
4+4
- Farebnosť obálky: 4+0
- Väzba:
V8
- Počet výtlačkov:
1000 kusov
Čl. III
Cena

1.

Zmluvné strany sa v súlade so Zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov dohodli na zmluvnej cene za predmet plnenia uvedený v čl. II tejto zmluvy v čiastke
Cena ............................................ 8 500,00 EUR
Zhotoviteľ nie je platca DPH.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvne dohodnutú cenu diela nie je počas trvania zmluvného
vzťahu možné meniť a dopĺňať.

3

Dohodnutá cena diela podľa ods. 1 tohto článku tejto zmluvy bude zhotoviteľovi uhradená
bezhotovostným spôsobom na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom vo výške
a) 50% po schválení grafického návrhu pripraveného do tlače a predloženého na CD/DVD vo
formáte .pdf,
b) 50% po splnení záväzku v zmysle čl. I. a II. tejto zmluvy.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa.

4.

Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať stanovené náležitosti daňového dokladu
podľa zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí v nej byť uvedené aj:
a) Číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa,
b) Názov projektu,
c) Kód projektu .

5.

V prípade, ak faktúra nebude v súlade s platnými právnymi predpismi, budú v nej uvedené
nesprávne údaje alebo nebude obsahovať všetky požadované náležitosti a podmienky, je to
dôvod na odmietnutie faktúry objednávateľom a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota
splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla objednávateľa.
Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry.

Čl. IV
Povinnosti zmluvných strán
1.

Objednávateľ je povinný:
a) poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri zhotovení diela,
b) zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela vo výške a lehote splatnosti dohodnutej v tejto zmluve.

2.

Zhotoviteľ je povinný:
a) vykonať dielo včas a v súlade s požiadavkami objednávateľa , na svoje náklady, vo vlastnom
mene a na svoje nebezpečenstvo,
b) vykonať tlač korekčného výtlačku publikácie,
c) umožniť objednávateľovi posúdiť korekčný výtlačok,
d) upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu diela alebo vady podkladov pre spracovanie
a tlač publikácie,
e) počas spracovania diela nevykonávať svojvoľné úpravy podkladov na tlač publikácií bez
súhlasu objednávateľa,
f) podklady a materiály, ktoré obdržal od objednávateľa použiť iba výlučne na zhotovenie diela
aj po jeho odovzdaní.

3.

Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť tretiu osobu vykonaním diela bez predchádzajúceho
písomného súhlasu objednávateľa.

4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy do 60 kalendárnych dní od platnosti a účinnosti
tejto zmluvy alebo do 60 kalendárnych dní po obdržaní podkladov, podľa toho, ktorá lehota
nastane neskôr.

Čl. V
Doba trvania a zánik zmluvy
1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledným oprávneným zástupcom zmluvnej strany
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa
www.muop.bratislava.sk .

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť okamžitým odstúpením od zmluvy
v prípade podstatného porušenia zmluvy

3.

Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
a) omeškanie Zhotoviteľa s dodaním predmetu plnenia oproti dohodnutému termínu plnenia
o viac ako štyri (4) kalendárne týždne bez uvedenia dôvodu,
b) ak cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
c) zhotoviteľ dodá objednávateľovi predmet plnenia takých parametrov, ktoré sú v rozpore
s touto zmluvou,
d) objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.

4.

Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Čl. VI
Iné práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania
súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami a to kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Subsidy contractu, resp. Partnership agreementu a to oprávnenými osobami
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
a. Ministerstvo životného prostredia a ním poverené osoby,
b. Útvar následnej finančnej kontroly a ním 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 ES.

ČI. VII
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania
1.

Pri porušení zmluvnej povinnosti poskytovateľa dodať predmet zmluvy v dohodnutom čase a
mieste je užívateľ oprávnený uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z celkovej ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý, aj začatý kalendárny deň omeškania.

2.

Pre prípad omeškania poskytovateľa s odstránením vady predmetu zmluvy si zmluvné strany
dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu plnenia za každý aj začatý
kalendárny deň omeškania.

3.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje poskytovateľa povinnosti dodať predmet plnenia.

4.

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany na náhradu
škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvy, za ktorú je uplatňovaná zmluvná
pokuta.

5.

Ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry v zmysle čl. III tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je
oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 %
z nezaplatenej čiastky príslušnej faktúry.

6.

Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote
do 15 kalendárnych dní odo dňa jej písomného uplatnenia druhou zmluvou stranou.

7.

Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so zásadami
poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných
povinností.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1.

V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo
i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana,
ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej
strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody
z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná
strana

2.

Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto
zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane
akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo dôjde k takejto zmene.
Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene miesta
doručovania nepodarí včas a riadne doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa deň
neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň doručenia písomnosti druhej
zmluvnej strane so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutú zmluvnú stranu.

3.

V prípade rozhodnutia zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku
alebo jeho časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa, jeho
vstupe do likvidácie, je zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť objednávateľovi
uskutočnenie takejto zmeny a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá
za všetky škody z toho vyplývajúce.

8.4

Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti
určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa
uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti
určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty
pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci
pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý
má povinnosť ho doručiť.

8.5

Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou objednávateľa
zverejniť túto zmluvu na internetovej stránke objednávateľa www.muop.bratislava.sk , a to
v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od
1.1.2011 a v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.
8.6

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, je prejavom
ich slobodnej a vážnej vôle, je určitá a zrozumiteľná, zmluvné strany neboli uvedené do omylu,
nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, porozumeli jej obsahu
a právnym účinkom z nej vyplývajúcim a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne
a vlastnoručne podpísali. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy. Ďalej
zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili

platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá
vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.
8.7

Táto zmluva je vyhotovená v 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní
posledným oprávneným zástupcom zmluvnej strany dostane zhotoviteľ 2 (slovom: dva)
rovnopisy a objednávateľ 4 (slovom: štyri) rovnopisy.

V Bratislave, 24.11.2014

V Bratislave, 24.11.2014

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa:

_________________________________

_________________________________

PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ

Miroslav Slámka

