
ZMLUVA o DlELO
uzavretá podl'a § 536 a nasl.. Obchodného zákonníka

a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 25/2006 Z.Z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany
1. Objednávatel': Obec Donovaly

Sídlo: Námestie sv. Antona Paduánskeho 3, 976 39 Donovaly
Štatutárny orgán: Miroslav Daňo starosta obce

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Miroslav Daňo
IČO: 00 313 386
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 120 923 3002 / 5600
Bankové spojenie : Dexla banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 120 923 9009/ 5600

Kontakty: telefón 048/41 99 806
E-mail: obec@donovaly.sk

(ďalej len objednávatelj

2. Zhotovitel': Obchodné meno: inVisio promotion, s.r.o.
Sídlo :Tomčany 66, 036 01 Martin
Štatutárny orgán: PhDr. Blanka Petriščáková
IČO: 36441 856
DIČ: 2022167026
IČ DPH :SK 2022167026
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa a.s. pobočka Martin
Č. účtu: 035 298 1447 /0900

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. pobočka Martin,
Č. účtu: 262 102 7221 / 1100
Kontakty: Telefón:043 / 413 59 21 Fax: 043/413 59 21

E-mail: blanka@invisio.sk
Registrácia :Obchodný register Okresný súd Žilina,

oddiel: Sro, vložka číslo 17383/L.
(ďalej len zhotovitel)

Preambula

Táto zmluva o dielo je uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle
zákona Č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Objednávatel' na predmet zákazky tejto zmluvy použil podprahovú zákazku.

I. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zavazuje vykonať pre objednávatel'a nasledovné dielo: Propagačná
brožúra a zabezpečenie celoplošnej tlače

2. Predmet diela bude obsahovať:
Výrobu a dodávku tlačených propagačných brožúr v komplexnom grafickom

vyhotovení s atraktívnou titulnou stranou prezentujúcou región ako región
cestovného ruchu v 3 rečových mutáciách - slovenský jazyk, anglický jazyk,
nemecký jazyk o zaujímavostiach regiónu Starohorskej doliny a blízkeho okolia
Donovalov. Brožúra obsahuje informácie o ponuke produktov cestovného ruchu
vexistujúcej ponuke a perspektívnej ponuke na základe hmotnej a nehmotnej
kultúry, vzácnych geotopov a biotopov a hodnotách kultúrnej krajiny pre trávenie
vol'ného času a podporu návštevnosti regiónu.
Propagačná brožúra bude vyhotovené v rozsahu 28'strán a náklade 35 000 ks.
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Tlačená brožúra 28 strán , formát AS, vazba lepená, papier 2S0g obálka 4 strany, papier
100 9 vnútorná časť, plnofarebná, farebnosť 4+4, obálka lamino jedna strana - matné
prevedenie.
Celoplošný print jeden komplex (dve uverejnenia )
Predmetom obstarávania je taktiež zabezpečenie celoplošného printu na začiatku
a v priebehu realizácie propagujúcej región a jeho atraktivity. Ide o platenú inzerciu vo
vyhl'adávanom médiu pre podporu návštevnosti a propagáciu hodnot regiónu
Starohorskej doliny v denníku Nový čas 2 zverejnenia v rozsahu minimálne 1/3 strany
plnofarebná tlač.
3. Predmet zmluvy je kofinancovaný z nenávratného finančného príspevku (NFP) zo

štrukturálnych fondov EÚ v rámci výzvy Regionálny operačného programu, Prioritná
os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu.,
Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu - neinvestičné
aktivity v cestovnom ruchu, kód výzvy ROP-3.2b-2010/01.

4. Zhotovitel' sa zavazuje dielo a jeho-část vykonať v termínoch stanovených v časti II.
tejto zmluvy. Zhotovitel' zhotoví dielo na vlastný náklad a nebezpečenstvo pri
rešpektovaní všetkých zákonov, predpisov a noriem platných na území Slovenskej
republiky.

5. Zhotovitel' sa zavazuje odovzdať dielo ako celok, najneskoršie v termíne uvedenom
v čI. II.

6. Objednávatel' sa zavazuje dokončené dielo prevziať, pokial' bude prevedené
v dohodnutom rozsahu, kvalite a bez vád a nedorobkov.

II. Čas plnenia

1. Zhotovitel' sa zavazuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a
obsahu čI. I tejto zmluvy v termíne najneskór do 52 týždňov od nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy.

III. Spoluposobenie zmluvných strán

1. Objednávatel' sa zavazuje, že počas spracovávania predmetu diela poskytne
zhotovitel'ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spoíupósobenle, spočívajúce najrna
v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnenie podkladov, ktorých potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupósobenie poskytne zhotovitel'ovi
najneskór do 15 pracovných dní do jeho písomného vyžiadania.

2. Komunikácia medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje písomne (poštou alebo
elektronicky), telefonicky alebo ústne. Pokial' zmluvná strana neobdrží systémový
výpis o nedoručení (t.j. nepreukáže obdržanie takého výpisu), považuje sa e-mail za
doručený.

3. Kontaktnou osobou objednávatela je Ing. Peter Sárinec a kontaktnou osobou
zhotovitela je PhDr. Blanka Petriščáková.

IV. Cena diela a platobné podmienky
Cena za predmet zmluvy bola zrnluvnýrni stranami dohodnutá v súlade so zákonom č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:
Cena bez DPH spolu: 39800 C
DPH 20 %: 7 960 C
Cena s DPH spolu: 47760 C
Slovom: Štyridsaťsedemtisícsedemstošesťdesiat euro

1. V cene dohodnutej v bode 1. tohto článku sú zahrnuté všetky ďalšie dane,
poplatky, clo a náklady zhotovitel'a.

2. Cena diela je stanovená ako cena konečná a nemenná, platí a kryje kvalitatívne,
dodacie a platobné podmienky podl'a tejto zmluvy.
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•.

3. Dohodnutú cenu uhradí objednávatel' zhotovitel'ovi po odovzdaní a prevzatí
predmetu diela, alebo jeho časti na základe faktúry vystavenej zhotovitel'om.

4. Lehota splatnosti zhotovitel'om vystavenej faktúry je stanovená na 90 dní oda dňa
jej doručenia objednávatel'ovi. Faktúra sa zaplatí bankovým prevodom na účet
zhotovltela.

5. Faktúra bude mať tieto náležitosti:
• označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
• číslo faktúry,
• deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
• u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v €,
• jednotkovú cenu
• fakturovanú sumu v EURspolu,
• označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
• pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotovitel'a,
• prílohy v rozsahu a spracované spósoborn, aký predpisuje táto

zmluva,
• označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platlř,

konštantný a variabilný symbol,
• názov diela.

6. V prípade, že platobné doklady nebudú obsahovať náležitosti uvedené v tejto
zmluve, objednávatel' je oprávnený vrátit ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením opraveného platobného dokladu.

V. Podmienky zhotovenia a dodania dieta

1. Zhotovitel' sa zavazuje odovzdať dielo v tlačenej podobe podl'a množstva
uvedeného v predmete zmluvy, taktiež v digitálnej podobe a na DVD nosičoch,
v takom formáte, aby bolo možné požít zozbieraný a spracovaný materiál a
fotodokumentáciu pre ďalšie aplikácie, podl'a potreby objednávatel'a, dodanie bude
obsahovat zoznam dokumentácie chránenej autorskými právami a súhlas
s použitím od oprávnených osob v prehladnej forme k opětovnému použitiu.

2. Zhotovitel' sa zavazuje, že ak pri realizácii diela použije materiály, práce alebo
dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez
súhlasu oprávnených osob nakladať s týmito právami, znáša všetky dósledky
s tým spojené. Zhotovitel' upozorní objednávatel'a na chránené práva, ak boli
použité v odovzdanom predmete diela.

3. V prípade, ak v priebehu realizácie diela objednávatel' dá pokyn k prerušeniu prác,
zhotovitel'ovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehat. Po pominutí prekážky sa
predlží príslušná lehota plnenia závazku o dobu prerušenia prác, ak sa strany
nedohodnú inak.

VI. Zodpovednosť za vady, záruky

1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy podl'a čI. I je zhotovený
podl'a tejto zmluvy a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti
dojednané v tejto zrnluve. V prípade vyskytnutia sa vád pri prevzatí diela začína
záručná doba plynúť dňom odstránenia všetkých závad.

2. Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania
objednávatel'ovi až po dobu skončenia záručnej doby.

3. Záručná doba na dielo 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia celého diela
bez závad.

4. Zhotovitel' sa zavazuje reklamované vady diela bezplatne odstrániť. Prácu na
odstraňovaní reklamovaných vád je zhotovitel' povinný zahájit do 5 dní od
obdržania reklamácie a ukončit ju v čo najkratšom možnom termíne, pokial' sa
strany v konkrétnom prípade nedohodnú písomne inak. Termín pre odstránenie
vady bude vždy dohodnutý písomne.
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5. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených
v tejto zmluve.

6. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne doporučenou zásielkou.
Reklamáciu je možné vykonať aj e-mailom alebo faxom s dodatočným písomným
potvrdením, inak je tento spósob reklamácie neplatný. Reklamácia musí
obsahovať označenia vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada
prejavuje.

7. Zhotovitel' sa zavazuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú
vadu odstráni spósoborn a v termíne dohodnutom s objednávatel'om.

8. Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564
Obchodného zákonníka.

9. V prípade, že zhotovitel' oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej
lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávatel' vytvoril podmienky na ich
odstránenie, má objednávatel' právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady
zhotovítela.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej
prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu.

2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami vo
forme dodatkov k tejto zmluve.

3. Medzi zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že zhotovitel' sa týmto zavazuje
v súvislosti s realizáciou projektov, umožniť kontrolu obchodných dokumentov
a vecnú kontrolu dodávok uvedených v predmete dohody treťou osobou, t.j.
oprávneným kontrolným zamestnancom verejných inštitúcií SR a Európskej
komisie.

4. Zmluvné strany sa zavazujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne
formou ... dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákol'vek zo zmluvných strán je
oprávnená predložiť na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.

5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni, keď bude uverejnená na web stránke
objednávatel'a, v zmysle § 47a zákona č, 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov.

7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotovitel' obdrží
dve vyhotovenia a objednávatel' obdrží tri vyhotovenia.

8. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej voli,
uzatvárajú ju dobrovol'ne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Miroslav Daňo
Starosta obec D

V Martine dňa: /:3.g. <0/:t..

Zhotovitel':

V Donovaloch dňa: ly. 2- .~/-L-

Objednávatel':

inVisio promotion s.r.o.
PhDr. Blanka Petriščáková


