Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:
1. Objednávateľ :
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
kontaktná osoba:
kontakt:
registrácia:
(ďalej len objednávateľ)

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ
151882
2020798395
Štátna pokladnica
7000064743/8180
Mgr. Andrea Putalová
andrea.putalova@cvtisr.sk
Príspevková organizácia zriadená Ministerstvom školstve, vedy, výskumu a športu SR

a
2. Zhotoviteľ:
zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
register:
(ďalej len zhotoviteľ)

MD Atelier, spol. s r.o., Bajzova 12, 821 08 Bratislava
Daniel Šichman
35917652
SK2021949710
Tatrabanka a.s.
2622078055/1100
takto:
Čl. I.
PREDMET ZMLUVY

1.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa nasledovnú službu:
a) vytvorenie, doprava, montáž a demontáž scény – dekorácie ,
b) doprava, inštalácia, obsluha montáž a demontáž LED technológie scény
na podujatí TVT 2012 - slávnostný galavečer realizované objednávateľom, ktoré sa koná v Inchebe Expo Bratislava dňa
8.11.2012 a to v súlade s požiadavkou objednávateľa a cenovou ponukou zhotoviteľa dodanej dňa 25.10.2012.

1.2

Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo v súlade s čl. II. tejto zmluvy.
Čl. II.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

2.1

Zmluvné strany sa v súlade so zák. č. 18/96 Z.z. o cenách dohodli na pevnej cene za vykonanie práce vo výške
9.705,- € bez DPH slovom: deväťtisícsedemstopäť eur bez DPH
K dohodnutej cene bude účtovaná príslušná DPH.

2.2

Odmena je splatná na základe faktúry, doručenej objednávateľovi najneskôr do 10 dní od dodania diela . Faktúra musí mať
všetky náležitosti daňového dokladu a splatnosť 14 dní od jej doručenia.
Čl. III.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v požadovanom rozsahu a kvalite v súlade s pokynmi a požiadavkami objednávateľa.
Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za technický stav inštalovaných zariadení a za odstraňovanie zistených závad. Zhotoviteľ
zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri montáži, obsluhe a demontáži.

3.2

Práce uvedené v Čl. I. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa , a to riadne
a včas a v požadovanej kvalite.

3.3

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť k výkonu jeho činnosti podľa Čl. I. tejto zmluvy.

3.4

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania dohodnutého termínu plnenia a splnenia dohodnutého rozsahu diela,
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela vrátane DPH. Zaplatením zmluvnej
pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu spôsobenej škody.

Čl. IV.
MIESTO A ČAS PLNENIA
4.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú :
od 31. 10.2012 do 30.11.2012

4.2

Miestom splnenia predmetu zmluvy je Incheba Expo Bratislava

4.3

Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína
plynúť 1.dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Výpoveď musí mať písomnú formu musí byť druhej strane
doručená, inak je neplatná.

4.4

Zhotoviteľ môže zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou v prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti.

4.5

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ neuskutoční dielo v dohodnutej kvalite, rozsahu a termíne. K odstúpeniu od
zmluvy zo strany objednávateľa môže dôjsť aj z dôvodu, že zhotoviteľ vôbec nezačne s realizáciou diela v dohodnutom termíne.

4.6

Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť predovšetkým na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
Čl. V.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

5.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a v súlade s požiadavkami a pokynmi
objednávateľa .

5.2

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri
vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

5.3

Prípadnú reklamáciu vady predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady v písomnej
forme u zhotoviteľa.
Čl. VI.
INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné
záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

6.2

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, ktorých použije k výkonu prác na základe tejto
zmluvy.

6.3

Zhotoviteľ je pri výkone prác povinný :
♦ dodržiavať zákon o požiarnej ochrane
♦ dodržiavať STN v nadväznosti na PO
♦ zabezpečiť skladovanie horľavých materiálov a látok z hľadiska PO.
Čl. VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1

Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z tejto zmluvy vyplývajúce a touto zmluvou neupravené
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnym poriadkom SR.

7.2

Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu a Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy aZhotoviteľ
1 rovnopis rovnakej platnosti a záväznosti.

7.3

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch
mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejní platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

7.4

Zhotoviteľ aj Objednávateľ berú na vedomie povinnosť na zverejnenie tejto zmluvy a svojim podpisom dávajú súhlas na
zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.

7.5

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá
ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

Bratislava 31.10. 2012

..........................................................
objednávateľ

................................................
zhotoviteľ

