ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
uzavretá v zmysle § 269 a nasl. Ochodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
noviel a doplnkov
Poskytovateľ:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Adin, s.r.o.,
Dubová 2, 080 01 Prešov
Róbert Vico, konateľ
36490121
2021768221
SK2021768221
Tatra banka, a.s., pobočka Prešov, číslo účtu: 2622038299/1100
a

Objednávateľ:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Obec Lesnica
OcÚ č. 26, 065 33 Lesnica, pošta Veľký Lipník
Ján Gondek, starosta obce
00330001
2020698647
uzavreli túto zmluvu o poskytnutí služby
I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie služby k projektu „Zvýšenie turistickej atraktivity obcí
Szczawnica a Lesnica na poľsko - slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného
ruchu“ z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 s touto
špecifikáciou:
Výroba a inštalácia informačnej tabule – 1ks
Rozmer 90 cm x 70 cm, plnofarebná tlač, 4 mm hrúbka PVC
Cena bez DPH: 69,67 €
DPH 20 %:
13,93 €

Cena s 20% DPH:

83,60 €

Výroba a inštalácia pamätnej informačnej tabule – 1ks
Rozmer 50 cm x 38 cm, masívna dubová doska s gravírovaním hrúbky 20-30mm, namorenie
a napustenie ochrannými prostriedkami, záverečný ochranný lak
Cena bez DPH: 430,00 €
DPH 20 %:
86,00 €

Cena s 20% DPH:

516,00 €

Článok propagujúci projekt uverejnený v regionálnych novinách – 4 ks
Cena bez DPH: 600,00 €
DPH 20 %:
120,00 €

Cena s 20% DPH:

720,00 €

Vytvorenie WEB stránky projektu – 1ks
Cena bez DPH: 817,00 €
DPH 20 %:
163,40 €

Cena s 20% DPH:

980,40 €

II.
Doba, spôsob a miesto plnenia
1. Postupná činnosť na základe pokynov objednávateľa, počas celej doby realizácie projektu,
so začiatkom po oznámení o začatí projektu ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje predmet zmluvy poskytnúť: obci Lesnica.
III.
Cena a platobné podmienky
1.

Cena predmetu zmluvy vychádza z ponuky do verejného obstarávania, zo špecifikácie
uvedenej v čl. I. a činí celkom:
základ dane:
DPH 20%:
celková cena s DPH:

1 916,67 EUR
383,33 EUR
2 300,00 EUR

2. Cena je uvedená ako pevná.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poukázať na účet poskytovateľa dohodnutú cenu po dodaní
čiastkových plnení predmetu zmluvy a to najneskôr do 60 dní od doručenia faktúry ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
4. V prípade nedodržania vyššie uvedeného termínu poukázania platby pri omeškaní viac ako 30
dní má poskytovateľ právo od zmluvy odstúpiť. V tom prípade je objednávateľ povinný
uhradiť mu vynaložené náklady.
5. Právo fakturovať vzniká dňom dodania čiastkových plnení predmetu zmluvy uvedených v čl.
I. v podrobnej špecifikácii ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
IV.
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci, poskytovaným službám
a nebezpečie škody na nej
1. Vlastnícke právo k zhotovenej veci, poskytovaným službám a nebezpečie škody na nej
prechádzajú na objednávateľa dňom úspešného odovzdania a prevzatia.
V.
Zodpovednosť za chyby
1. Kvalita predmetu zmluvy musí napr. zodpovedať platným technickým normám pre
polygrafickú výrobu, pokiaľ nebolo vzájomne dohodnuté inak.
2. Zjavné chyby je objednávateľ povinný oznámiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu,
inak právo zo zodpovednosti za tieto chyby zaniká. Oznámenie chýb bez zbytočného odkladu
sa pre účely tejto zmluvy rozumie oznámenie v lehote 15 dní od prevzatia predmetu zmluvy.

3. Oznámenie chýb (reklamácia) musí mať písomnú formu a musí popisovať popis chýb, ako sa
prejavujú a voľbu nároku z chýb diela. Reklamácia neobsahujúca uvedené náležitosti sa
nepovažuje za riadne a včas uplatnenú.
4. Poskytovateľ je povinný najneskôr do 7 dní od obdržania reklamácie oznámiť
objednávateľovi, či reklamáciu uznáva alebo z akých dôvodov ju uznať odmieta.
VI.
Ostatné dojednania
1. Ak sa na strane poskytovateľa vyskytne prekážka, ktorá môže mať vplyv na nedodržanie
termínu splnenia, poskytovateľ sa zaväzuje o tejto prekážke informovať objednávateľa bez
zbytočného odkladu a súčasne mu objasniť povahu tejto prekážky.
2. Ak objednávateľ riadne ponúknutý predmet zmluvy neprijme v dohodnutom termíne plnenia,
je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny neodobraných
výtlačkov, ako aj náhradu škody vzniknutú vyhotovením predmetu plnenia, ak si poskytovateľ
toto právo uplatní.
VII.
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu možno meniť iba dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce
a vznikajúce Obchodným zákonníkom.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na web stránke obce.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 origináloch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom.
5. Táto zmluva pozostáva z 3 strán.
V Lesnici dňa, 31.3.2011
Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

________________________________
Róber Vico
konateľ ADIN, s.r.o.

________________________________
Ján Gondek
starosta

