Zmluva o dielo
uzavretá podľa ustanovenia § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v spojení
s ustan. § 91 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. Autorský zákon
(ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany:
........
........
........
........
/verejný obstarávateľ doplní identifikačné údaje úspešného uchádzača podľa ponuky/
/ďalej len "Zhotoviteľ"/
a
Obec Dubová
Hlavná 39, 900 90 Dubová
IČO: 00 304 735
DIČ: 2020662083
Zast.: Ľudovít Ružička, starosta obce
/ďalej len "Objednávateľ"/
/ďalej spoločne len „Zmluvné strany“/

Preambula
Táto Zmluva je uzatvorená na základe výzvy objednávateľa ako verejného obstarávateľa na predloženie
cenovej ponuky zo dňa ..., postupom a v súlade s ustan. § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle čl. IV, bod 7.2. Smernice č.
12 obce Dubová o verejnom obstarávaní (ďalej len „smernica“), na základe ktorej bol Zhotoviteľ vybraný
Objednávateľom ako úspešný uchádzač.
Článok. I.
Predmet Zmluvy
1.

Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej stanovených sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre
Objednávateľa predmet plnenia - dielo špecifikované v článku II. tejto Zmluvy a Objednávateľ sa
zaväzuje dokončené Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom podľa
článku V. tejto Zmluvy.
Článok II.
Predmet plnenia

1.

Pre účely tejto Zmluvy sa Dielom rozumie vypracovanie koncepcie, grafického riešenia
a technickej realizácie výstavy „Cesty Vincenta Šikulu“, ktorá sa uskutoční v dňoch od 5.12.2016
pri príležitosti nedožitého 80.výročia narodenia Vincenta Šikulu.
/ďalej len „Dielo“/.
Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s touto Zmluvou s odbornou
starostlivosťou tak, aby Dielo bolo vykonané riadne a včas.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vynaloží maximálne možné úsilie smerujúce k vykonaniu Diela
v súlade s touto Zmluvou.

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať podklady od Objednávateľa a použiť ich na zhotovenie Diela.

4.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi v primeranom rozsahu súčinnosť pri
vykonávaní Diela vrátane vysvetlení potrebných k zhotoveniu Diela zo strany Zhotoviteľa.
Objednávateľ je najmä povinný poskytovať Zhotoviteľovi informácie potrebné pre vykonanie
Diela.
Článok IV.
Miesto a čas plnenia

1.

Miestom vykonania Diela je Výstavná sieň UKB, Michalská 1, Bratislava.

2.

Miestom odovzdania Diela je Výstavná sieň UKB, Michalská 1, Bratislava

3.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať Dielo najneskôr do 5.12.2016

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zásahu vyššej moci, ktorá čiastočne alebo úplne
zamedzí splnenie záväzkov jednej alebo druhej zmluvnej strany, sa termíny plnenia záväzkov
predlžujú o dobu trvania vyššej moci. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa okamžite
informovať o výskyte udalosti vyššej moci a spolu konzultovať jej vzájomné prijateľné riešenie,
majúc na zreteli najmä predmet a účel tejto Zmluvy. Udalosť vyššej moci znamená pre účely tejto
Zmluvy udalosť, ktorá nastala z dôvodu, na ktorý nemá príslušná zmluvná strana žiadny vplyv,
vrátane ale nielen prípadu nedostupnosti akéhokoľvek komunikačného systému, sabotáže,
záplav, výbuchu, iných prírodných živlov, teroristických útokov, násilia, štrajku, vzbury alebo
vládnych zásahov, vojny a to aj nevyhlásenej.
Článok V.
Cena za Dielo

1.

Cena za Dielo je určená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zák. č. 18/1996 Z.z.
o cenách v platnom znení vo výške .......,-€ (slovom: .......... eur) bez DPH /doplní verejný
obstarávateľ podľa ponuky úspešného uchádzača/. K cene za Dielo bude pripočítaná DPH v
súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Podkladom pre jej výpočet bola
výzva Objednávateľa na predloženie cenovej ponuky zo dňa 31.10.2016 Pre vylúčenie
akýchkoľvek pochybností, nárok Zhotoviteľa na cenu za Dielo vzniká realizáciou predmetu
plnenia, t.j. jeho riadnym ukončením a odovzdaním Objednávateľovi. Cena za Dielo je konečná
a nemenná.

2.

Cena za dielo je tvorená z nasledujúcich položiek:
Položka:
Autorský honorár (architekt.
Riešenie)
Technická realizácia

Cena bez DPH:

Sadzba DPH:

Cena s DPH:

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo je splatná po dokončení a odovzdaní Diela v súlade
s článkom VI tejto Zmluvy bezhotovostným prevodom v prospech účtu Zhotoviteľa alebo vkladom
na účet Zhotoviteľa a to na základe faktúry Zhotoviteľa vystavenej a doručenej Objednávateľovi v
lehote splatnosti 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.

4.

Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť
svoje pohľadávky z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

5.

Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s vykonávaním Diela podľa tejto
Zmluvy. V cene za Dielo sú započítané všetky náklady Zhotoviteľa spojené s plnením Zmluvy
podľa požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. V dohodnutej zmluvnej cene
sú obsiahnuté aj všetky zľavy, dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania
nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady súvisiace s plnením

podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné
dodatočné náklady, ktoré si nezapočítal do ceny za Dielo podľa tohto článku Zmluvy.
6.

Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru len na základe podpísaného protokolu o odovzdaní a
prevzatí predmetu plnenia, ktorý tvorí prílohu faktúry.
Článok VI.
Odovzdanie a prevzatie prác

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ Dielo Objednávateľovi odovzdá a tento ho prevezme na
základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje prebrať dokončené Dielo, resp. jeho ucelenú časť
doručenia písomného oznámenia Zhotoviteľa o ukončení Diela.

3.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané v súlade s touto Zmluvou a platnými právnymi
predpismi a to riadne a včas.

do 7 dní od

Článok VII.
Zmluvná pokuta, náhrada škody, odstúpenie od Zmluvy

1.

Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s
vykonaním a odovzdaním diela a/alebo jeho časti po dobu najmenej 30 dní a dielo a/alebo jeho
časť nevykoná a/alebo neodovzdá ani v dodatočnej lehote 30 dní od doručenia písomnej výzvy
Objednávateľa na uskutočnenie nápravy.
Článok VIII.
Vyhlásenia zmluvných strán a povinnosť mlčanlivosti

1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení
záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré si
navzájom poskytnú v súvislosti s touto Zmluvou, a to aj v prípade, ak nebudú oprávnenou
zmluvnou stranou označené ako dôverné a nevyužijú ich v rozpore s ich účelom pre seba alebo
iného.

3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo sťažilo
naplnenie predmetu tejto Zmluvy, ako aj že budú riadne a včas plniť všetky povinnosti uložené im
touto Zmluvou.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce
z tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich riadne a včas plniť tak, aby bol naplnený účel tejto Zmluvy.
Článok IX.
Doručovanie

1.

Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon /ďalej len „Výzva“/ jednej zmluvnej strany
/ďalej len „Odosielateľ“/ sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane /ďalej len „Adresát“/, ak
bola uskutočnená osobne alebo doporučenou zásielkou s doručenkou „do vlastných rúk“ na
adresu Adresáta uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresu, ktorú Adresát naposledy
písomne oznámil Odosielateľovi. Výzva sa považuje za doručenú dňom, v ktorom Adresát
zásielku prevzal alebo odmietol prevziať, alebo dňom, v ktorý sa zásielka zaslaná na adresu
Adresáta po márnom uplynutí úložnej lehoty vrátila späť Odosielateľovi, a to aj v prípade, ak bude
na vrátenej zásielke uvedený údaj „adresát neznámy“. Ak bola Výzva zasielaná e-mailom alebo
doručovaná osobne v pracovný deň v čase do 16.00 hod., považuje sa za doručenú v momente
úspešného prenosu, resp. doručenia, ak sa tieto udiali v čase do 16.00 hod. pracovného dňa, inak
v nasledujúci pracovný deň.

2.

Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa
ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie Výzvy, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretia

tejto Zmluvy, adresu ich bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia ktorejkoľvek
zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať,
že neobdržala akúkoľvek Výzvu, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.
Článok X
Záverečné ustanovenia
1.

Táto Zmluva môže byť zmenená len formou písomných dodatkov po ich predchádzajúcom
odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami.

2.

Zhotoviteľ udeľuje v súlade s ustan. § 91 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon udeľuje
súhlas na použitie Diela na účel vyplývajúci z tejto Zmluvy, a to najmä na:




verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny Diela nájmom alebo vypožičaním,
verejné vystavenie Diela,
verejné vykonanie Diela.

3.

Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto
neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s
výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre
povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolnosti, za ktorých bola Zmluva uzavretá.

4.

Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých
každý je považovaný za originál, a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

5.

Táto Zmluva predstavuje komplexnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a nahrádza všetky
predchádzajúce vyhlásenia, zmluvy a porozumenia, či už ústne alebo písomné týkajúce sa
predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy.

6.

Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne
neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov
Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené touto Zmluvou, ako i pojmy ňou používané, sa
budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov,
ako aj obchodných zvyklostí a praxe.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam
z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne
plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.

8.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

V Dubovej, dňa

V .......... dňa ...........

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

_______________________
...............
/verejní obstarávateľ doplní úspešného
uchádzača/

__________________________
Obec Dubová
Ľudovít Ružička
starosta obce Dubová

