ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Zák. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník)
medzi:
Zmluvné strany
1. Objednávateľ: Mesto Žilina
So sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v jeho mene konajúci:
Ing. Igor Choma primátor identifikačné číslo: 00 321 796,
osoba poverená prevzatím diela:
číslo účtu: 0330353001/5600
(ďalej ako objednávateľ)
2. Dodávateľ:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Osoba poverená odovzdaním diela:
Bankové spojenie:
(ďalej ako dodávateľ)
Preambula
1. Táto zmluva je uzavretá ako výsledok prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov objednávateľom Mesto
Žilina ukončeného zápisom o vykonaní prieskumu trhu zo dňa ..................... .
I.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – Tlač propagačných materiálov pre kultúrne
a športové podujatia Mesta Žilina podľa špecifikácie v prílohe č. 2. ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Ďalšie špecifikácie:
1.1. Pre všetky položky je definovaná plná farebnosť.
1.2. Objednávateľ sa zaväzuje dodávať grafické podklady priebežne v požadovanom
formáte.
1.3. Maximálny objem objednávok, ktorý objednávateľ plánuje objednať je 14 990,€ bez DPH za obdobie platnosti tejto zmluvy.
1.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celý objem predmetu zákazky.
1.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať aj menší objem ako je zadefinované
v jednotlivých položkách.
2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa dielo na základe samostatných
písomných objednávok a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi odmenu v zmysle
čl. II. tejto zmluvy. Každá objednávka bude považovaná za samostatnú zákazku a dodávateľ
vystaví samostatnú faktúru. Objednávka musí obsahovať tieto povinné náležitosti:
špecifikácia diela, množstvo, požadovaná kvalita diela, jednotková cena, cena celkom,
termín odovzdania diela. Objednávateľ dodá dodávateľovi objednávku a podklady
najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom odovzdania diela.
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3. Dodávateľ sa zaväzuje akceptovať objednávky zaslané faxom na č.: ...................... alebo na
e-mail: .....................................
4. Za odovzdanie diela sa považuje jeho doručenie do rúk zodpovedného zamestnanca odboru
kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja MsÚ v Žiline, určeného
objednávateľom na prevzatie diela, ktorý pred prevzatím diela vykoná jeho kontrolu.
V prípade, ak má dielo vady a nedorobky, je objednávateľ oprávnený dielo neprevziať.
Dodávateľ má povinnosť odstrániť vady a nedorobky tak, aby dielo bolo dodané včas, t.j.
v termíne, určenom v objednávke. Ak odmietnutie prevzatia diela nie je pre objednávateľa
s ohľadom na okolnosti efektívne, prevezme dielo s vadami a nedorobkami, pričom vady
a nedorobky vyznačí v preberacom protokole a buď určí dodatočnú lehotu na odstránenie
vád diela alebo bude požadovať zľavu z ceny diela.
5. Miestom odovzdania diela je sídlo objednávateľa.
6. Dielo bude majetkom objednávateľa a bude slúžiť na propagáciu.
II.
ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ dodávateľovi odmenu podľa víťaznej ponuky (z
verejného obstarávania) v súlade s predmetom danej objednávky na konkrétne dielo. Cenová
ponuka tvorí prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Doprava diela na
miesto dodania je už zahrnutá v cene podľa cenovej ponuky a nebude fakturovaná ako
samostatná položka.
2. Uvedenú cenu je možné navýšiť iba v prípade zmeny sadzby DPH a to tak, že zhotoviteľ,
ktorý je v čase uzavretia zmluvy platcom DPH pripočíta k dojednanej celkovej cene diela
bez DPH daň z pridanej hodnoty v percentuálnej výške, zodpovedajúcej zákonnej úprave,
účinnej k dátumu zdaniteľného plnenia. Ustanovenie v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje
na zhotoviteľa, ktorý nie je v čase uzavretia zmluvy platcom DPH.
3. Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra (daňový doklad) vystavená dodávateľom po
vykonaní diela (riadne ukončenie a odovzdanie a prevzatie diela) v súlade s konkrétnou
objednávkou, ktorá bude splatná do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Ku faktúre
musí byť priložený podrobný súpis prác, resp. dodací list. Faktúra musí spĺňať náležitosti
daňového dokladu. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť naspäť
dodávateľovi za účelom jej opravy. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti
a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
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III.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Dodávateľ sa zaväzuje dodať dielo v plnom rozsahu do termínu odovzdania diela podľa
konkrétnej objednávky.
Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať dielo v dohodnutom čase v potrebnej kvalite a plne
funkčné.
Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas, na základe pokynov objednávateľa,
odborne, podľa svojich najlepších schopností a vedomostí.
Dodávateľ je oprávnený vykonať zmeny diela len so súhlasom objednávateľa. Dodávateľ
je zároveň povinný informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať
vplyv na zhotovenie diela.
Dodávateľ je povinný pri tlačiarenských prácach použiť také komponenty alebo zariadenia,
ktoré nenarušia úroveň či kvalitu výstupu tlačiarenských prác.
Dodávateľ má právo na zaplatenie ceny za dielo (odmena) podľa čl. II. tejto zmluvy.
Objednávateľ má právo na kontrolu obsahovej a vizuálnej časti diela.
Dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť dielo iným osobám než objednávateľovi.
Objednávateľ sa nezaväzuje odobrať minimálne množstvo
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10. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade potreby dodať dielo (plagáty, letáky a banery) do 24 hodín
od doručenia objednávky.
IV.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že dodávateľ nevykoná dielo riadne
a včas a v potrebnej kvalite.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak dielo má pri jeho odovzdaní vady, ktoré vznikli
na základe okolností na strane dodávateľa.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak dodávateľ riadne neodovzdal dielo
v lehote podľa ustanovení v čl. III. tejto zmluvy.
V.
PLATNOSŤ ZMLUVY
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.05.2020 ,
respektíve do vyčerpania maximálneho objemu objednávok podľa čl. I. bod 1.4. tejto zmluvy,
podľa toho, ktorá z týchto dvoch skutočností nastane skôr.
VI.
SANKCIE
1. Ak nedodrží dodávateľ svoj záväzok včas dokončiť a odovzdať dielo, zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý začatý deň
omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknutej
objednávateľovi v príčinnej súvislosti, ku ktorej sa zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy
viaže.
2. Ak sa objednávateľ oneskorí s úhradou faktúry, tak dodávateľ je oprávnený vyúčtovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň
omeškania po termíne splatnosti až do doby zaplatenia.
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VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia s ňou, na znak čoho ju podpisujú.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni,
ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení so súhlasom
zmluvných strán.
Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, objednávateľ obdrží dva originály a dodávateľ
jeden výtlačok tejto zmluvy.

V ..................... dňa ............ 2018

.........................................
Za dodávateľa

V Žiline dňa .................2018

........................................
Za objednávateľa
Ing. Igor Choma
primátor
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