
ZMLUVA o DlELo č'.2/zo!3

uzavretá V zmysle 5 536 a Zákona č.513/1991 Zb. obchodného zákonníka a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:
objed n ávat eľ : oZ RADoŠlNKA
so sídlom: Zbehy Ż67,95t 42Zbehy, Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Stankovský, PhD.

lČo: 4211309]'

DlČ: 2o2237L?3o
Bankové spojenie: oTP Banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK74 5200 0000 0000 0987 9920

Dodávateľ: Z-CoMs.r.o.
so sídlom: č.7Lo, Jedlbvé Kostol'any 95196
štatutárny orgán: lng. Zuzana Feketeová
lčo: gssoozzł

Dlč:2021845936
Bankové spojenie: čsog a.s.

IBAN: SK39 7500 0000 0040 0145 1880

t.

Úvodné ustanovenia
1.1. Táto Zmluva o dielo č..Ż/Ż078 (d'alej len,,zmluva") sa uzatvára ako výsledok prĺeskumu

trhu s názvom zákazky: Grafická príprava a tlač propagačných materiálov, zo dňa

14.12.2078.

L.2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy sú Výzva na predloženie cenovej ponuky zo

dňa 07'12'2018a Cenová ponuka poskytovateľa zo dňa t4'L2.2078 ,ktoré tvorĺa
neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

lt.

Predmet plnenia
2.7 Predmetom tejto zmluvy o dielo (d'alej ,,zmluvy") je záväzok dodávateľa voči

objednávateľovi zabezpečiť grafické spracovanie a tlač propagačných materiálovv
nĺžšie uvedenom rozsahu, vrátane dovozu a vyloženia na určené miesto dodania,s

osobným prevzatím zodpovednou osobou.

objednávatel'požaduje zabezpečiť komplexnú výrobu (vrátane vyhotovenĺa grafických

návrhov a korektúr) propagačných materiálov podľa nasledovnej špecifikácie:

Prezentačná publikácia
. formát: A5 (148 x 210 mm), orientácia na výšku
. celkový počet strán poťah. knižných dosiek: 2 lĺsty (4 strany)
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. tlač poťah knižných dosiek:4+4 CMYK (plnofarebná, obojstranná)

. poťah knižných dosiek: parciálny UV lak 50 %, L70 g oNL

. hrúbka kartónu knižné dosky: 2,0 mm

. celkový počet strán knižný blok: 24listov (48 strán)

. tlač knĺžný blok: 4+4 CMYK (plnofarebná, obojstranná)

. papier knižný blok: 170 g oNL kriedový papier lesklý

. viazanie knihy: väzba V8 (šité niťou, rovný chrbát knihy)

' množstvo: 300 ks

' grafické spracovanie (návrh, spracovanie, prĺprava do tlače)
. vydavatel'zabezpečípridelenie lSBN

Brožúra (výstuov koncepcie TUREZ)
. formát: A5 (148 x 210 mm), orientácia na výšku
. farba: 4+4 CMYK (plnofarebná, obojstranná)
. rozsah: vnútro _ 96 strán (48 listov), papier 80 g recyklovaný

obal - 2 listy (4 strany), papier 200 g ONL
. väzba; V1 (zošívanie spĺnkami)
. množstvo: 200 ks
. grafické spracovanie (návrh, spracovanie, príprava do tlače)
. vydavatel'zabezpečí pridelenie lSBN

z.? Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády 5R a z rozpočtu verejného

obstarávateľa. Zmluva bude podpĺsaná s úspešným uchádzačom až po kontrole

procesu verejného obstarávania a poukázania finančných prostriedkov na účet

prijímatel'a dotácie. Zmluvnú cenu uhradíverejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi

bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra bude vystavená na základe

preberacieho protokolu.

2,3 Dodávatel'potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia,

že sú mu známe všetky podmienky na realizáciu diela a že disponuje dostatočnými

kapacĺtami a potrebnými odbornými znalosťami.

lll.
čas plnenia

3'1 Plnenie predmetu tejto zmluvy začne dňom jej podpisu zmluvnými stranami a bude

trvať do jeho splnenia, vyhotovenia diela.

3.2 Dodávateľ splnĺ predmet zmluvy najneskôr do Ż8.02.2019,

tv.

Práva a povinnostizmluvných strán
4.I objednávatel' sa zaväzuje za dodanie diela v zmysle ustanovení zmluvy zaplatiť

dodávateľovi odmenu v zmysle čl' V. tejto zmluvy.

4.2 Dodávatel'sa zaväzuje k plneniu predmetu zmluvy v dostatočnej kvalite, v dohodnutom

termĺne a cene.
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4.3 Die|o sa považuje za odovzdané dňom podpisu odovzdávacieho protokolu, s uvedením

množstva a špecifikácie dodanej služby, dátumom, pečiatkou a podpisom oprávnenej

osoby objednávateľa a dodávateľa.

V.
Cena diela a platobné podmienky

5.1 Dohodnutá zmluvná cena V zmysle cenovej ponuky je suma 3183,60 € (slovom

tritisícstoosemdesĺattri EUR, šesťdesĺat centov) a je to cena konečná.

5'Ż V dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky výdavky dodávateľa spojené so
zabezpečením plnenia predmetu zmluvy, vrátane nákladov na zabezpečenie materiálu,
služby a práce potrebné pre riadne zhotovenie zákazky, osobných a prevádzkových

nákladov'

5.3 Platba bude realizovaná na základe faktúry so splatnosťou 30 dní

vt.
Záverečné ustanovenia

6.1 Akékoľvek dojednania, zmeny/ alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany

záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené formou písomného dodatku a sú podpísané

obidvomi zmluvnými stranami'

6.2 V prípade odstÚpenia objednávateľa od tejto zmluvy si dodávateľ vyhradzuje právo

fakturovať objednávatelbvi preukázateľne vzniknuté náklady spojené s realizáciou
predmetu tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej

forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujtl vlastnoručným podpisom.

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktonich každý má platnosť originálu.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke oZ
RADoŠlNKA www.radosinka.sk'

6.3

V Tesárskych Mlyňanoch dňa 14.12.2018 V Zbehoch, aĺa 2/.Q" 2o/{

Dodávatel': objednávatel':

6.4

6.5

lng. Zuzana Feketeová \

konateľ
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M gr. J ozet StäÍń kovskyź-ľn u

Štatutárľy zástupca


