ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Zhotoviteľ
Obchodné meno: Jaromír Schneider JARDO
Sídlo: Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce
IČO: 47014636
DIČ: 1046936803
IČ DPH: SK1046936803
Zápis:OÚ Humenné číslo ŽR 720-19287
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu v tvare IBAN:SK82 0900 0000 0050 3804 8547
Zastúpený: Jaromír Schneider
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)
1.2. Objednávateľ
Obchodné meno: Obec Palota
Sídlo: 068 01 Palota, Palota č. 45
IČO: 00323373
DIČ: 2021173704
Bankové spojenie: Prima Banka
Číslo účtu: SK86 5600 0000 0089 0528 2002
Zastúpený:Mgr. Vasiľ Bomberovič
(ďalej len ako „Objednávateľ“)
1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto
zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):
2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je
2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – výrobu
propagačných a informačných materiálov v rámci mikroprojektu Kroky života na
hranici (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy.
2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu
vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie výroba propagačných a prezentačných
tovarov
Hlavný kód CPV : 35261000-1 výroba informačnej tabule – plastovej, hrúbka cca 5
mm, rozmer cca 90x70 cm v plnofarebnej potlači
39294100-0 propagačné a prezentačné predmety

-

100 ks balíčkov propagačných materiálov ( textílna taška s potlačou, keramický
hrnček s potlačou, kartónová krabička na hrnček, magnetka tenká s fotografiami
obce, akrylová kľúčenka s erbom obce)

- príprava a tlač pozvánok 10 ks
- príprava a tlač plagátov – 10 ks formát A4, farebný
- banner rolovací s kovovým stojanom– 1 ks farebný
- vybavenie upravených priestorov – vitríny 2x – drevené, presklenné
klipy 20 x formát A3, sklo
stojany 3 x – kovové na propagačné materiály
2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v
bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto
Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Naviac práce“).
2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou
starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo
vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a
odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 13.08.2021.
3.2. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po
prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým
termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam
materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný
zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
3.3. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte
nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť
Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.
4. CENA DIELA
4.1. Celková cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena bez 1439,25 €
DPH
DPH
287,85€
1727,10 €
Cena
s DPH
4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované
osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení
Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť
rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky
v rámci rozpočtu.

4.4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi.
4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela
a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je
Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďaľšiu faktúru, ktorou by
fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela
Objednávateľovi.
4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o
verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny
Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho
vykonania Diela bez vád.
4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť
Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi
predpismi.
.
5.SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať v súčasnosti platné a budúce právne predpisy
týkajúce sa ochrany osobných údajov a súkromia, najmä Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
2. Na základe § 24 ods. 4 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre strešný
projekt VÚC
6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za
účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní
od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
6.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o finančný
príspevok pre individuálny mikroprojekt z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Zhotoviteľ sa preto zaväzuje strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s
realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
finančného príspevku oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im
potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
a) poverení zamestnanci PSK, oprávnené subjekty podľa vnútroštátnych predpisov,
predpisov EU, platných programových dokumentov a podľa príručky pre
mikroprijimateľa
b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o
finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
6.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou
výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
6.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.

6.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné
strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú
zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho
zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň
dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď
nadobudne účinnosť Zmluva o NFP
6.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju podpisujú.
6.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú
stranu.

V Palote dňa 2.8.2021
Za Zhotoviteľa:
Za Objednávateľa:
.................................................... ...............................................................................
Jaromír Schneider JARDO

Mgr. Vasiľ Bomberovič

