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Zmluva o dielo

gl.k
l.tot1
evidenčnéčísloobjednávatel'a.
evidenčnéčíslozhotovitel'a
uzatvorená v súlade s ust. s 631 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znení

čl. I.
Zmluvne stľany

1.l objednávatel'
Statutárny

Sídlo:
IČo:
DIČ:

orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:
Telefón:
E-mail:

Mesto Sal'a
Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta
Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7 , g27 15 Šaľa
00 306 l85
2O2|O24O49

Slovenská sporitel'ňa a. s.
SK82 0900 0000 0051 4479 4527
031770598I-4
mesto@,sala.sk

(ďalej len,,objednávateľ" v príslušnomgĺamatickom tvaľe)

1.2

Zhotovitel':
Sídlo:
Zastupený:
IČo:
IČ pre DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:

IBAN:
Tel./mobil:

REALEXPO,

s. r. o.

J' Feketeházyho 254819
Sziláľd Holocsy
36539350
1K2O2O19O777
202OI9O777
ČSog Šaľa,

SK23 7500 0000 0040 0066 2491
0902 933 520

Fax:

E-mail:

realexpo @ľealexpo.sk
Zapisaný v obch. register okľ' súdu Tľnava, odd. Sľo. vložka č.16210lT
(ďalej len,,zhotoviteľ" v príslušnom gramatickom tvare)

(objednávateľ

a

zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako ,7mluvné Strany"

gramatickom tvare)

v

príslušnom
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Uvodné ustanovenia

Táto zmluva o dielo (ďalej len,,zmluva" v príslušnomgramatickom tvare) saluzatváÍana
zák|ade v'ýsledku Verejného obstaľávania - prieskumu realizovaného výzvou na
predkladanie ponúk podľa $ ll7 zákona č.34312015 Z. z. oveľejnom obstaľávaní
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov s náZvom,,SAFECYCLING - služby".

čt. llI Pľedmet zmluvy

3.l

Pľedmetom tejto zmluvy sú sluŽby spojené stlačou vzdelávacieho materiálu, jeho
grafickou úpľavou ako aj sluŽby spojené s vyhotovením propagačných predmetov (rollup, reflexné náramky) podl'a Zoznamv niŽšie označených logom programu (logo dodá
objednávateľ). Predmetom plnenia je dodanie diela nasledovne:
- výukovy mateľiál - formát A5, 500 ks _ grafické spracovanie, tlač a pľíbuzné
služby (gľafické spracovanie surového materiálu a tlačiarenské uýkony - t|ač,
viazanie a konečnéspracovanie) pľe vydanie u-ýukového materiálu pľed deti ZŠv
oblasti dopľavnej ýchovy vo forme plnofarebných brožúr,po 28 strán, vrátane
grafickej prípravy a dodania finálnej verzie v el. podobe pre moŽnú neskoršiu dotlač.
Bližšiašpecifikácia je uvedená v ods. 3.3. tejto zmluvy.
- ľoll_up - 1 ks, rozmer l00 x 210 cm , ktory sa bude pouŽívaťpri všetkých
podujatiach, s hliníkovou konštrukciou, prenosnou odolnou taškou s potlačou podl'a
podkladu.
- reflexné náramky - 500 ks s potlačou loga progÍamu a označenímpľojektu podľa
schválenej vinlalizácie, kt. budú slúŽiťpre všetky deti/dospelých zapojených do
qýučboqých aktivít ako prvok pľopagácie projektu. Faľba ľeflexná žltá alebo zelená.

3'2

Finálny gľafický návrh kaŽdého produktu musí byt odsúhlasený pľed zadanim na
vyhotovenie zo strany verejného obstaľávateľa. Podklady (1ogá) budú poskytnuté od
verejného obstarávateľa v elektronickej podobe.

3.3

PoŽadované technické parametre na r{rukoqý materiál v podobe brož'íry:
- náklad: 500 ks
- foľmát: A5, |eŽato
- rozsah: 28 strán

3.4

tlač:4l4F

papier: 1709

NPL

v'ázba:YIl2x skoba
balenie: do fólie
vrátane grafickej prípravy
obálka:Z1)gpapieľ, matné lamino, UV lak.
predmetom posfupu riešenia bude aj požiadavka na vybľatéhododávateľa na
vypracovanie 2 rôznychjedinečných gľafických návľhov na ýber pre obálku a 2
návrhov (na 2 stľany) pre spľacovanie grafiky vnútra brožúry.

Brožira musí obsahovať ná|ežitosti Pľíručkyviditeľnosti malých projektov v západnom
pohraničnom regióne v rámci Fondu malých pľojektov Programu spolupráce Interreg V2
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sa na aktivity

informačného a
kladené
poŽiadavky
špecifické
komunikačnéhochaľakteru, ktorá zahÍňa aj minimálne a
na malé projekty. Príručkaje dostupná na stiahnutie aj na našej webovej stránke
el?l

Slovenská republika-Maďaľsko" vďahujúcej

3.5

Zhotoviteľ prehlasuje, že táto zmluva je v súlade s podmienkami určenými vo

3.6

Zhotoviteľ dodá pľedmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

ýzve

Vypracovanej obj ednávatel'om.

čl ľ

Teľmíny a miesto plnenia

4.1

Zhotoviteľ sazavázujedodať predmet plnenia uvedený v
do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnostitejto zmluvy.

4.2

Termín dodania pľedmetu plnenia sa môŽe predlŽiť len o dobu, po ktoru trvali prekáŽky
spôsobené zásaňom vyššej moci (ods. 4.3. tejto zmluvy), pokiaľ zhotoviteľ bez
odkladu po ich vzniku informuje objednávateľa o ich existencii a doloŽi aj
'Ĺytočného
poirebné dôkazy o existencii, povahe a trvaní týchto prekáŽok, pričom zhotoviteľ je
povinný vykonať všetky opatľenia na minimalizáciučasu, po ktoý by mu takéto prekážky
bránili vo vykonáv ani zákazky .

č1. III tejto

zmluvy riadne

a

včas

4.3 Za

prekáŽku spôsobenú zásahom vyššejmoci sa povaŽuje prekážka, ktorá nastala
nezávisle od vôie zhotoviteľa a bľáni mu v splnení jeho povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy, a to za predpokladu, že nie je možnéľozumne pľedpoklad ať, že by zhotoviteľ
túto piekážku alébo jej následky odvrátil alebo prekonal a Žeby v čase uzavretia tejto
zmluvy vznik takejto pľekáŽky pľedvídal. Za zásah vyššej moci sa nepovaŽuje Zmena
ekonomických pomeľov ktoľejkoľvek zmluvnej strany alebo jej zmluvných paľtnerov.
Poveternostne vplyvy sa povaŽujú za zásah vyššej moci len v prípade extľémneho
počasia, ktoľéje neobvyklé na dané ľočnéobdobie.

4.4

Dohodnutým miestom dodania pľedmetu plnenia je Mestský úrad Šaľa,Námestie Sv.
Trojice 7, g27 15 Šaľa,k. ú. Šaľa,Nitriansky kĺaj.

Čl v

5.1

Cenaza

Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky

zml

Predmet plnenia

p.ľ.

e stanovená nasledovne:

Jednotková
cena
Meľná
množstvo
jednotka
v EUR bez

DPH

Cena
Spolu
celkom
DPH
s DPH
v EUR
v EUR
v EUR
bez

DPH
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s00

vyhotovením
a dodaním qýukového
materiálu - formát
s

A5,

-

2,50

gľaťrcké

spracovanie'

2

tlač
apnbuzne sluŽby
podľa popisu vo
výzve
ľozmer ks
cffi,

Roll up

100x210

1250,00 250,00

1500,00

I

hliníkovou
konštrukciou,
s

110,00

I10,00

22 00

132,00

1,50

750,00

150,00

900,00

pľenosnou odolnou
taškou s potlačou
J

Reflexné náramky
potlačou

Celková cenazapľedmet
plnenia

s

ks

500

2110,00 422,00 2532,00

5.2

Celková cena predmefu plnenia je stanovenánazŕlklade ponuky zhotoviteľa pľedloženej
v rámci verejného obstarávania v zmysle špecifikácie uvedenej čl. III tejto zmluvy
anacenenej podľa ods. 5.1 tejto zmluvy a to spolu celkom: 2532,00 - EUR s DPH.
(slovom dvetisícpäťstotridsaťdva eur).

5.3

Cena za predmet plnenia obsahuje dodanie hotových propagačných pľedmetov (s
vyobrazenim loga, ktoré má bý na kaŽdom pľopagačnomrnýľobku), grafický návľh,
grafické spracovanie na základe dodaných textov, fotografií, nákresov, finalizáciu

produktov' balenie, doručenie na miesto dodania zákazky. Podklady (texty) pre broŽúru
budú poskýnuté vo formáte .doc., fotograÍie v elektľonickej podobe.

5.4

Cena predmetu plnenia bude uhĺadená: prevodom na bankoý účetzhotoviteľovi po
prevzati a kontľole dodaného pľedmetu plnenia na základe zhotoviteľom vystavenej
faktuľy ( v 3 vyhotoveniach). Splatnosť faktury je 30 dní od jej doručenia. K faktúre bude
pripojený dodací list na celý pľedmet plnenia podľa čl. III. Tejto zmluvy.

5.5

Predmet plnenia je spolufinancovaný ľámci projektu,,Bicyklujme sa spoločne bezpečne"
a akľonym SAFECYCLING, cez Pľogram spolupľáce Inteľľeg V-A Slovenská republika
- Maďarsko, Fond malých pľojektov v zmysle zmluvy o poskýnutí ťrnančnéhopríspevku
pre rea|izäciu projektu SI(HU/WETN1'90|/4.||223 zo dňra 3.II.2020 az vlastných
zdrojov objednávateľa. Zmluva je z-ĺerejnená na: https://sa1a.sVdatďesarn/ico/fl3409-

l.pdf

L6

Cena predmetu plnenia je závdzná' konečná a nemenná aplati počas celej doby platnosti
tejto zmluvy. Cena zaMtta všetky priame aj vedľajšienáklady spojené s riadnym
4
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poskytnutím sluŽby s plnením predmetu Zmluvy podl'a tejto zmluvy (napr. náklady na
dopravu, vrátane všetkých súvisiacich materiálnych, priamych a nepriamych nákladov.
Počas plnenia tejto zmluvy zhotoviteľ nie je oprávnený účtovaťobjednávatel'ovi Žiadne
ďalšie dodatočnénáklady.

l.7

Zmena dohodnutej ceny definovanej včl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy je moŽná len vo
vynimočných prípadoch (napľ. vis majoľ, Zmena sadzby DPH) resp. na zák|ade zmeny
pľojektu, foľmou písomnéhododatku podpísaného oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán, ktoý podlieha schváleniu pľed podpisom zo stľany poskýovateľa NFP.

l.8

objednávateľ neposkytuje zhotovitel'ovi Žiadnu zálohovú platbu.

l.9

Faktúra okrem náleŽitostí v zmysle platných účtovnýcha daňových pľedpisov bude
obsahovať aj názov projektu: ,,Bicyklujme sa spoločne bezpečne" a akronym
SAFECYCLING, čísloprojektu SKHU/WETA/I90Il4.llz23 a informáciu,Že,,Tento
projekt získal finančnéprostľiedky z EFRR v rámci Pľogľamu spolupľáce Inteľreg
V-A Slovenská republika _ Maďarsko".

1.l0

Predmet plnenia sa stáva majetkom objednávateľa dňom uhĺadenia jeho kupnej ceny
určenej v ods. 5.1 článku V. tejto zmluvy.

1.l

l

objednávateľ je opľávnený pľed uplynutím lehoty splatnosti vľátit'fakturu bezzaplatenia
zhotoviteľovi na doplnenie a prepľacovanie, ak faktuľa neobsahuje náleŽitosti platného
daňového dokladu v zmysle platných právnych pľedpisov SR alebo má iné vady
v obsahu, pľičomsplatnosť faktury sa prerušuje. Po doručeníopľavenej faktúry
objednávateľovi začne plynúťnová 30 dňová lehota splatnosti faktúry'

čl. vI.

Zmlavné sankcie

6.l

V prípade nedodania pľedmetu plnenia v teľmíne podl'a č1. IV ods. 4.1 tejto zmluvy
zhotoviteľ zaplati zmluvnú pokutu vo ýške 0,02 o/o z celkovej ceny podľa ods. 5.l tejto
zmluvy, zakaždý aj zaéatý kalendárny deň omeškania.

čl. vII Záverečnéustanovenia

7.l

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zásfupcami oboch

.2

Táto zmluva nadobúda účinnosťpodľa ustanovenia $ 47a ods. 1 zäkona č. 4011964 Zb.
občiansky zákonník v zneni neskorších pľedpisov aŽ dňom nasledujúcim po dni jej
zveľejnenia na webovom sídle objednávateľa.

7.3

Túto zmluvu v zmysle $ 5a zákona č.21112000Z. z. o slobodnom prísfupe k informáciám

7

zmluvných stran.
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a o Zmene a doplnení niektorych zákonov v Zneni neskoľšíchpredpisov objednávatel'
ZveÍejni na svojom webovom sídle. Zmluvné strany súhlasia so Zverejnením celej zmluvy
po jej podpise oboma zmluvnými stranami na webovom sídle objednávateľa.

7.4

Zhotoviteľ berie na vedomie a výslovne sa Zavä^Ije strpieť ýkon kontľoly/auditu
overovania na mieste súvisiaceho s dodávanými tovaľmi, pľácami a sluŽbami, a to
kedykoľvek počas platnosti a účinnostiZmluvy o poskytnutí finančnéhopríspevku pre
realizáciuprojektu SKHU/WETNl90ll4.|l223 zo dňa3.l1.2020 opľávnenými osobami
na ýkon tejto korrtroly/auditu a poskytnút'irn všetku potľebnúsúčinnosť.
opľávnenými osobami sú:
poskytovateľ FP EU a ŠRa ním poveľenéosoby,
Najvyššíkontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Urad vládneho auditu) a osoby poverené
na výkon kontroly/auditu,
splnomocnení zástupcovia Euľópskej komisie a Európskeho dvoľa audítorov,
orgán zabezpečujúci ochľanu finančných záujmov EU,
osoby pizvané vyššieuvedenými orgánmi v súlade s príslušnými pľávnymi
predpismi SR a EU.

7.5

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov
v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochĺane osobných údajov, v rozsahu
uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu
identifikáciu zmluvných strán na účelyplnenia tejto zmluvy, a to počas trvania tejto
zm|uvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých závázkov vzniknutých na
zák|ade tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

7.6 Ak

sa niektoľéz ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným' táto
povinnosť alebo nevykonateľnost' nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto
zmluvy s ýnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byt oddelené od ostatného obsahu
zmluvy pre povahu zmluvy, jej obsahu alebo okolností, za ktoých bola zmluva
uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné stľany náhľadnú úpravu, ktorá bude

zodpovedať účelusledovanému neplatným ustanovením.

7.7

Zm|uvné strany sa dohodli, Že všetky písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy alebo predmetu
zmluvy si budú navzájom doručovať elektronicky alebo doporučenou poštou na
korešpondenčnúadresu, alebo na poslednú známu adľesu adresáta. Ak bola písomnosť
preukázateľne a riadne odoslaná adresátovi na správnu korešpondenčnúadresu v zmysle
pľedošlejvety, účinkydoručenia písomnosti adresátovi nastávajú (a) skutočným
doručenímpísomnosti adresátovi alebo ( b) odmietnutím pľevzatia zásielky adľesátom
alebo (c) vrátením zásielky spät'odosielateľovi, a to podľa toho, ktorá z uvedených
skutočností nastala v danom pľípade najskôr.

7.8

Vzájomné vďahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka

7.9

V prípade, ak pri riešenísporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými stľanami, každá

a subsidiárne ostatnými pľávnymi pľedpismi platnými na územíSR.

strana má právo sa obľátiť na súd.
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7.10 Menit' alebo dopĺĺaťobsah tejto zmluvy je moŽné len formou písomných číslovaných
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných stľán.

7.lI

Táto zmluva je vyhotovená v 4 ľovnopisoch, každý znich má platnosť originálu. Tri
rovnopisy zmluvy pľevezme objednávateľ a jeden rovnopis prevezme zhotoviteľ.

V Šali,dňa

@

n^E

I

4.

I,ot1

=:JÄ

REALEXPO,

;,

I

i

I

s.r.o.

Szilárd Holocsy
konateľ

Mesto S
Mgr. Jozef Belický
pľimátoľ
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