-Zmluva o dielo
Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Č.

513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Sídlo: Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
Zastúpený: lán Greššo, riaditeľ DAB
Oprávnený konať vo veciach plnenia tejto zmluvy o dielo: PaedDr. Katarína Hudecová
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000310609/8180
IČO: 164895
DIČ: 2021246623
/Ďalej len objednávateľ!'
Zhotoviteľ: Peter lánsky, grafické štúdio
Sídlo:
Nitra
Zastúpený: Peter lánsky
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČ: 1020400612
IČ DPH: SK 1020400612
DIČ: 1020400612
/Ďalej zhotoviteľ/

II. Zmluvné záväzky

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela
Dielom sa rozumejú propagačné tlačové materiály pre potreby objednávateľa vyhotovené
podľa ním dodaných podkladov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo
objednávateľovi v rozsahu a za podmienok písomne dohodnutých pri preberaní podkladov od
objednávateľa.
2. Čas plnenia
Zmluva sa uzatvára na základe verejného obstarávania /vid'. Zákon č. 2512006 Z.z
o verejnom obstarávaní v znení ďalších predpisov/ "Výroba propagačných materiálov",
vyhláseného objednávateľom na dobu od 1.9.2013 do 31.8. 2014.
3. Cena diela
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude stanovená na základe dodaných
podkladov objednávateľom a neprekročí cenovú ponuku zhotoviteľa predloženú do

výberového konania, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Cena bude obsahovať
grafické spracovanie - tlač, knihárske spracovanie a dodávku do sídla objednávateľa.
4. Platobné podmienky fakturácie
a) Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe úhrady diela. S platením
faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi pri preberaní
zhotoveného diela.
b) Faktúra bude obsahovať nasledujúce údaje:
- označenie zmluvných strán, obchodné meno + adresu
- číslo faktúry
- deň vyhotovenia a deň splatnosti faktúry
- číslo zmluvy
- fakturovanú zmluvu a výšku DPH
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila
- pečiatku a podpis zhotoviteľa
c) Lehota splatnosti faktúry je štrnásť dní od dátumu vystavenia
d) V prípade ak objednávateľ nedodrží dobu splatnosti vystavenej faktúry, zhotoviteľ
má právo na penalizáciu 0,1 % z ceny diela / deň
5. Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledujúcimi podmienkami:
Zhotoviteľ preberie podklady v písomnej alebo elektronickej forme na zhotovenie diela od
objednávateľa. Podklady na zhotovenie diela budú obsahovať: výtvarný návrh, ak ho
objednávateľ predloží zhotoviteľovi, technickú špecifikáciu, počet kusov a požadovaný
termín zhotovenia.
Zhotoviteľ pripraví cenový rozpočet viď bod 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ objednávateľovi
predloží časový harmonogram realizácie diela. Objednávateľ po vzájomnej dohode odsúhlasí
cenu a termín dodania diela. Zhotoviteľ spracuje na základe dodaných podkladov maketu
diela a predloží ho na odsúhlasenie objednávateľovi. Po odsúhlasení makety sa pristúpi ku
konkrétnej realizácii diela, tak ako sa zmluvné strany dohodli. Realizované dielo dodá
zhotoviteľ v dohodnutom termíne objednávateľovi na adresu jeho sídla.
6. Podmienky reklamácie
a) Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác a výrobkov svojich subdodávateľov.
b) Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr pri preberaní diela objednávateľom a to
písomne, inak je neplatná. Musí obsahovať konkrétne označenie chyby diela. Zhotoviteľ je
povinný na reklamáciu reagovať do troch pracovných dní po jej obdržaní a v prípade, že ju
uznáva, dohodnúť s objednávateľom spôsob jej odstránenia.
7. Úhrada škôd a nákladov.
Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami
§ 373 - 386 Obchodného zákonníka č. 513/191 Zb. V prípade ak zhotoviteľ poruší časový
harmonogram prác má objednávateľ právo na penalizáciu 0,1 % z ceny diela / deň.

III. Záverečné ustanovenie
1. Vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou, sa spravujú
ustanoveniami obchodného zákonníka číslo 513/191 Zb. a ostatných všeobecne
záväzných predpisov.
2. Táto zmluva sa môže meniť a doplňať len v písomnej forme a to dodatkami k nej,
podpísanými oprávnenými osobami uvedenými v článku 1 tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy
prednostne formou zmieru prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov resp. svojich
splnomocnených zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, každá zo
zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu Slovenskej
republiky.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach z ktorých dve vyhotovenia sú pre
objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
5. Zodpovední pracovníci zmluvných strán túto zmluvu podpísali na znak súhlasu zjej
obsahom a svojim podpisom osvedčujú, že jej obsahu porozumeli a sú s ním plne
uzrozumení.
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