Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Objednávateľ
Obchodné meno: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Sídlo: Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov
IČO: 149 683
DIČ:. 2020711308
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK 81 0200 0000 0000 11632572
Telefón, fax: 051/4520861
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Mgr. Lucia Mihoková
ďalej len ako objednávateľ
2. Zhotoviteľ
Obchodné meno:

ADIN, s.r.o.

Sídlo:

Dubová 2, 080 01 Prešov (korešpondenčná adresa: Hviezdna 9, 080 01 Prešov)

IČO:

36490121

IČ DPH:

SK2021768221

Číslo živ.registra :

zapísaný v OR u OS Prešov, oddiel. s.r.o., vložka č. 14586/P

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s., č. ú.: 2622038299/1100

IBAN:

SK1911000000002622038299

Telefón, fax:

0905 476 309

Oprávnený konať v mene spoločnosti: Mgr. Róbert Vico
ďalej len ako zhotoviteľ

I.
Preambula
Objednávateľ na zhotovenie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 9 ods.9
zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení
neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal zhotoviteľ.
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II.
Všeobecné ustanovenia

1.
2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III. tejto
zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku VI. tejto
zmluvy.
III.
Predmet zmluvy

1.

2.
3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť redakčné, grafické spracovanie, tlač
a distribúciu mesačníka Spravodajca mesta Sabinov špecifikované v prílohe Výkaz – výmer, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kvalifikovaných pracovníkov na riadne a včasné splnenie
diela podľa tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovovať a dodávať pravidelne objednávateľovi predmet zmluvy
v požadovanom náklade a kvalite a objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu a to
v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
IV.
Povinnosti objednávateľa

1.
2.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pri príprave
novín.
Objednávateľ je povinný pre grafické spracovanie zadať podkladové materiály v požadovanej
kvalite - texty vo formáte word a fotky vo formáte jpg. V prípade, že podkladové materiály
nebudú odovzdané včas alebo v požadovanej kvalite, zhotoviteľ má právo požadovať úpravu
podkladov. Po dobu omeškania objednávateľa s odovzdaním podkladových materiálov nie je
zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku.

3.

Grafické spracovanie Spravodajcu je konzultované s objednávateľom a upravované podľa jeho
požiadaviek. Spravodajca do tlače môže ísť až po schválení finálnej verzie grafického
spracovania objednávateľom a redakčnou radou.

4.
5.

Podklady objednávateľ doručuje zhotoviteľovi priebežne na mail.
Objednávateľ o zmene počtu strán Spravodajcu zo 16 – stranového vydania na 12 – stranové
vydanie, alebo o zmene farebnosti informuje počas zasadnutia redakčnej rady potom, čo zhotoviteľ
redakčnej rade predloží návrh na rozloženie strán z predložených materiálov.
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V.
Povinnosti zhotoviteľa

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh na vlastné náklady, vrátane
dopravy, na vlastné nebezpečenstvo a v dojednanom čase.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť redakčné a grafické spracovanie podľa požiadaviek
objednávateľa t.j. rozmiestnenie príspevkov, stĺpcovanie, umiestnenie fotografií, kvalitnú tlač v
zmysle špecifikácie a v súlade s platnými technickými normami pre polygrafickú výrobu.

3.

Zhotoviteľ je povinný vykonať práce tak, aby predmet zákazky bol doručený do schránok a do
sídla objednávateľa do 5. dňa v mesiaci.

4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa podkladov objednávateľa, pričom
zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek grafické chyby a chyby v písaní, ktoré sa odlišujú od
podkladov objednávateľa.

5.

Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil
pri realizácii predmetu diela.

VI.
Cena diela

1.

2.

Cena za zhotovenie diela zhotoviteľom je stanovená vo výške 13 068,00 € s DPH, z toho DPH
20% je 2 178,00 € a cena bez DPH je 10 890,00 € za 11/ 16 – stranových/ čísel. Cena jedného čísla
je 1 188,00 €, z toho DPH 20% je 198,00 € a cena bez DPH je 990,00 €. Ceny za 12 – stranové
vydanie Spravodajcu /4 plnofarebné strany/ a 16 – stranové vydanie Spravodajcu / 8 plnofarebných
strán/ sú uvedené v prílohe Výkaz – výmer, ktorá je súčasťou zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej
zhotoviteľom, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu do 5 dní po odovzdaní
diela so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet
zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

3.

Zhotoviteľ bude realizovať aj výrobu firemnej reklamy v periodiku na základe objednávok
klientov. Priestor pre firemnú inzerciu je 1 strana z celkového počtu strán Spravodajcu. Zhotoviteľ
2-krát ročne vystaví rozpis inzercie v periodiku a zoznam prijatých platieb za ich uverejnenie.
Príjmy z inzercie bez DPH budú rozdelené nasledovne 60% objednávateľ a 40% zhotoviteľ.
Zhotoviteľ následne odpočíta objednávateľovi čiastku /bez DPH/, ktorá tvorí príjem z inzercie za
dané obdobie v nasledujúcej faktúre.

4.

Dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na zhotovenie predmetu diela.

VII.
Ďalšie dojednania

l.

Zmluvné strany sa dohodli o vzájomnom informovaní o každej zmene okolností súvisiacej
s plnením predmetu zmluvy a operatívnej spolupráci v záujme plynulého zabezpečenia predmetu
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zmluvy bez zbytočného odkladu.
2.

Zmeny termínov budú dojednané mailom, alebo telefonicky najneskôr 14 kalendárnych
dní pred pôvodne dohodnutou lehotou.

VIII.
Trvanie a zánik zmluvy

1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 31.12 2015.

2.

K zániku zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby môže dôjsť:
a/ dohodou zmluvných strán
b/ odstúpením od zmluvy v prípade porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

3.

Dôvodom pre ukončenie zmluvy je aj skutočnosť, že dôjde k zmene okolností, za ktorých táto
zmluva bola uzavretá. Za zmenu okolností sa považuje zmena výrobno-technických náležitostí, tak
ako je popísaná v tejto zmluve a v prílohe Výkaz - výmer za predpokladu, že bude mať priamy
vplyv na cenu diela podľa článku VI. tejto zmluvy.

IX.
Vady diela

1.

Pri uplatňovaní nárokov z vád diela sa bude postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka.

2.

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady vady diela, ktoré boli
objednávateľom zistené, reklamované. V prípade porušenia tejto zmluvnej povinnosti, je objednávateľ
oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny diela po zaúčtovaní DPH, t.j. z ceny za
vydanie jedného čísla Spravodajcu, u ktorého vada diela bola zistená a reklamovaná. Objednávateľ
je oprávnený si nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty započítať voči nároku zhotoviteľa na zaplatenie
faktúry podľa článku VI. tejto zmluvy.

VIII.
Sankcie

1.

Pri nedodržaní termínu dodania diela zhotoviteľom podľa čl. V. je zhotoviteľ povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % Eur za každý deň omeškania.

2.

V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
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IX.
Záverečné ustanovenia

1.

Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
prípadne ďalšími právnymi predpismi.

2.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia
byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

3.

Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná v súlade s
§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.
Táto zmluva bola vyhotovená vo štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane
dva rovnopisy.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle
súslobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

4.
5.

V Sabinove dňa: 30.12.2014

..................................................
Adin spol. s r.o.
Mgr. Róbert Vico
Zhotoviteľ

...........................................
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Mgr. Lucia Mihoková
Objednávateľ
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