ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec STAŠKOV
v zastúpení: Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce
Ul. J. Kronera 588, 023 53 Staškov
IČO: 00314293
DIČ: 2020553271
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0279615001/5600

Zhotoviteľ:

TIMEPRINT – Lopušan Róbert
Ľudovíta Štúra 927/10
013 03 Varín
v zastúpení: Róbert Lopušan, majiteľ
IČO: 338 62 494
IČ DPH: SK 1020529345
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: 0302571001/5600
Čl. II. – Predmet diela

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa dielo v rámci služieb publicity a
propagácie v rozsahu:

PROJEKT „PO KRONEROVEJ CESTE“
OP CZ-SK 2007-2013, kód projektu: 22410120046
lagáty na divadeln predstavenia – les l papier
plno arebná tlač
s gra ic spracovanie
a tlač.
ozván y na divadeln predstavenia – papier - gramáž
g
plno arebná tlač, 80 ks,
gra ic spracovanie a tlač.
rič á pre častn ov – červen bavlnen jedno arebná potlač na hrudi návrh mot vu veľ osti
XL: 60 ks, L: 60 ks, M: 50 ks, S: 30 ks – spolu:
s gramáž najmenej
gm
ozván y na v stavu – papier - gramáž
g
plno arebná tlač
s gra ic spracovanie
a tlač.
lagáty ronerove narodeniny – les l papier
plno arebná tlač
s gra ic spracovanie a
tlač.
6 Brož ra –
6 strán vn tro
g les l riedov papier obál a
g les l riedov papier
jednostrann les l lamino na obál e väzba V
s plno arebná
Vysvetľuj ca tabuľa –
s plastová tabuľ a ormát:
x
cm
s ormát:
x
cm
s
lač otogra i na v stavu – ormát cca
nalepenie na plastov dos u závesn syst m počet 40
ks.
PROJEKT „VÍTA VÁS OBEC STAŠKOV A HORNÍ LOMNÁ“
OP SK-CZ 2007-2013, Fond mikroprojektov, kód projektu: SK/FMP/15/009
ropagačn brož ry 6 strán vn tro
g les l riedov papier obál a
g les l
riedov papier jednostrann les l lamino väzba V
ompletn zostavenie a gra ic spracovanie

tlač 666 s in ormácie o obci ta ov v slovenčine in ormácie o orn omn v če tine na aždej
strane pre lad do angličtiny plno arebná vytvorenie ele tronic ej verzie pre webov prezentáciu
2. re lady cel ch textov brož r do anglic ho jazy a
3. ohľadnice - 6 pohľadnicov art n les l laminovanie 6
s
4. amätn mince - priemer cca 25 - mm s vyrazen m mot vom obce ta ov
s
5. alendár - nástenn ormát
plno arebn
listov – obojstrann pirálová väzba
ompletn gra ic spracovanie a tlač
s gramáž papiera
g
Čl. III. – Čas zhotovenia diela
Zhotoviteľ dodá dielo v rozsahu vyššie špecifikovanom, v predpísanej kvalite najneskôr
do:
a) Projekt č. 1 „Po Kronerovej ceste“ do 31. marca 2015, pričom jednotlivé časti diela bude
dodávať priebežne podľa objednávok objednávateľa.
b) Projekt č. 2 „Víta vás obec Staškov a Horní Lomná“ do 30. septembra 2014, pričom jednotlivé
časti diela bude dodávať priebežne podľa objednávok objednávateľa.
2.
Zhotoviteľ priprav ažd návrh do max pracovn ch dn od obdržania v et ch pod ladov a
tento predlož na ore t ru objednávateľovi
3.
ažd časť diela zhotoviteľ zhotov do
pracovn ch dn od schválenia tejto časti
objednávateľom
1.

Čl. IV. – Cena diela
1. Cena diela je stanovená dohodou a zložená z dvoch čast :
a) roje t „ o ronerovej ceste“ na
- + 20 % DPH, celkovo 4248,b) roje t „V ta vás obec ta ov a orn omná na 6
- + 20 % DPH, celkovo 7848,2. CENA SPOLU 10080,- + 20 % DPH, celkovo 12096,3. Cena je stanovená v eurách.
Čl. V. – Platobné podmienky
1. Objednávateľ zaplatí celkovú sumu za každý projekt (projekt č. 1 a projekt č. 2) do 14 dní od
doručenia originálu faktúry za každý projekt zvlášť.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť ro z ome ania vo v e
% zo s utočne platenej sumy
v pr pade ome ania hrady a t ry za ažd ome an deň
Čl. VI. – Preberanie diela
1. Dielo je do ončen

plnou a bezzávadnou realizáciou a odovzdan m na adrese objednávateľa
Čl. VII. – Technicko-organizačné vzťahy

1. Osoby objednávateľa určen pre sty so zhotoviteľom vo veciach zmluvn ch a technic ch: Ing
adislav Šimčisko, starosta obce
2. Osoby zhotoviteľa určen pre sty s objednávateľom vo veciach zmluvn ch a technic ch: R bert
opu an majiteľ

Čl.VIII. – Záruky a ostatné dojednania
1.

V et y pr padn práce nad zmluvou určen rozsah a zmeny predmetu diela podľa čl II. musia
byť pred ich realizáciou ods hlasen vzájomne a doplnen p somn m dodat om tejto zmluve
podp san m oprávnen mi zástupcami zmluvn ch strán

Čl. IX. – Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch podp san ch oprávnen mi zástupcami zmluvn ch
strán z tor ch aždá strana obdrž po jednom exempláre
Meniť a dopĺňať t to zmluvu možno len p somn mi dodat ami tor musia podp sať oprávnen
zástupcovia oboch zmluvn ch strán
o iaľ nie je v tejto zmluve ina dan riadia sa ďalej vzťahy zmluvn ch strán pr slu n mi
ustanoveniami Obchodn ho zá onn a

V ta ove dňa

j la

Objednávateľ

Zhotoviteľ

