ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY PUBLICITA PROJEKTU
(uzatvorená \' zmysle

§ 269

ustanovenia

II nasledujúcich
Čhi.nok

Zi'!!

myŕ

zákona č.

513/1991

Zb.

Obchodn)" úkonník)

l

STRóNY

Poskytovateľ:
olxhodni/'JItIlD:

E]i'''ITi""".o

,idlo:
p!:;..a;tlÍ/'(ni:
1(;0:

NaŠefranici1280/8,OIOOI

DIC:

2022291029

Žilina
Ing. Martin Chat;hula, konateľ

36718114

TCDPH:

SK2022291029

BankotitpojmÍt:
mlulÍt/H;

ObchodJdrtgiJln:
cilh obrb.pripadH::

Okresn}'

súd Zilina,

Oddiel:

Sro,

Vložka

číslo:

18439/L

ESl10302
ďale)

len "poskj'{ovatel'''

ďalej

len "obj~'<inávatcl'"

Objednávateľ:
ndzo~ o'lf,l1l1izócit;

iídlo:

MesloŠaštín-Suá:íe
Alej549,9084! Šaštín-Stráže

vtf1s/ÚfMni:

Ing.

ICO:
DIČ:
battkovispojmir.

00310069

Radovan

Prstek,

primátor

2021049580

meSIa

IČ DPH:

828182/0200,

Všeobecná

Článok

úverová

banka,a.s

II

ľREQNET7\IJJlYX
l.

3.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa
zabezpdiť pre objednávateľa služby spojene
s publicitou v rámci projektu
,,šaštín - Striže splašková kanalizácia" predkladného v rámci
Operačneho programu Zivotné prostredie, prioritná os: l. Integrovaná ochrana.racionálne
využívanie
vód, opatrenie: 1_1Integrovaná
ochrana a racionálne využívanie vôd.
Predmetom zmluvy je zabezpdenie publiciry pre uvedený projekt v súlade s pnlohou č.I tejto
zmluvy
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovareľovi
potrebnú súčinnosť pre zabezpečenie publicity
(predovšetkým poskytovanie podkladov pre spracovanie letákov a pod.).
ClánokIII
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2.

PRF!?~lfT7~!!!Il1Y

Zmluvné strany dohodli cenu 2a poskytované
služb)' podľa článku II., ods. 2 nasledovne: cena služb)'
5202,00
EUR bez DPH (slovom: Paťtisfcdvestodvs
Eur). Ceny jednotlivých
položiek sú uvedené
v cenovej ponuke zo dňa 25.03.2011
Ceny uvedené v zmluve sú bez DPH. Posk)'tovateľ je platcom DPI-L OPil bude účtovaná podľa
platného 7.ákonao dani z pridanej hodnoty.

3. Navrhovaná zmluvná cena je stanovená
podľa § 3 zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách \' platnom zneni,
\Thlášky Č. 87/1996 Z. Z., ktorou sa tento zákon vykonáva.
Zostavená cena je špecifikovaná ako
maximálna a pevne daná.
Cl:ínok IV

TERMiNP9SK'(lWOV. Sl lJtlW
I. Tennínr

Ó

PJ HORNÉ

PQJ»fIFNKY

nasledovné'
termín zabezpdenia poskytovaných služieb je odo dňa účinnosti zmluvyo poskytnutí
služieb
do dňa ukončenia predmetného projektu v zmysleschváleného harmonogramu.
b) termín poskytnutia služieb sa môže meniť len na základe schválenej zm~""lly
dÍžky trvania
projektu zo strany RO/SORO.
2 Cenu za služby uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktoru poskytovateľ vystaví po poskytnutí
služby.
3. Podkladom pre vyhotovenie faktúl"}'a jej prílohou bude dodací list podpisauý
oprávnenou osobou
objednávateľa
4 Doklady, ktorými
vyfaktúrcjc
poskytovateľ objednávateľovi vykonané služby, budú obsahovať
náležitosti podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskociích predpisov apodľa § 71, ods. 2
zákona č. 222/2004 Z. z. ° DPH.
Fakturovat' je možné j čiastkovo _každú položku zvlášť, v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy.
Lehota splatnosti faktúr je 90 dní od ich doručenia objednávateľovi.
V prípade omeškania so zaplatením odmeny za služby podľa článku III sa objednávateľ zaväzuje
zaplatiť poskyt(wateľovi úrok z omeškania
\'0 výške
0,05 % z dlžnej sumy za každ};deň omeškania
odo dňa nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry až do zaplatenia
SÚ
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Poskytovateľ môže poveriť inú osobu zabezpečiť potrebné služby súvisiace s realizáciou publicity
k predmetným
projektom. V prípade takéhoto poverenia poskytovateľ zodpovedá, akoby služby
zabezpečil sám.
Omeškanie poskytovateľa s poskymutim
služby podľa dohodnutých tennínov sa považuje Za
porušenie povinnosti poskytovateľa vyplývajúcich
z tejto zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť
od tejto zmluv)"po uplynutí 30-diiovej lehot},od doručenia písomnej VÝ~\'rposkytovateľovi, ktorou
poskytovateľ vyzval na plnenie podľa tejto zmluvy a odstránenie nedostatkov.
Nedodanie požadO\'aných materiálov zo strany objednávateľa podľa článku II, ods. 3 tejto zmluvy sa
považuje za porušenie povinnosti
objednávateľa vyplývajúcich
z tejto zmluvy a poskytovateľ má
právo odstúpiť od tejto zmluvy
po uplynuti 30-dňovej lehoty od doručenia písomnej v}'Zvy
objednávateľovi, ktorou objednávateľa vyzvalna spoluprácu podľa tejto zmluvy.
Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky infonnácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením tejto
zmlu'ľ do:wedia, sa pova:'ujú za dôverné a ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy, za
obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka.
Objednávateľ je povinn}' písomne (faxom, e-mailom, poštou) oznámiť poskytovateľovi akékoľvek
zmeny, ktoré budú mať vplyv na eeahzáciu projektu do IO dní odo dňa vzniku daných skutočnosti.
Poskytovateľ je povinn); strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanj'm
tovarom, prácami a službami kedykoľvek
počas platnosti
a účinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenávramého finančného príspevku k uvedenému projektu, a to up,.,h'nenými usubami, ktorými .ú
najmä poskyto\'ateľ nenávramého fmančného príspevku a ním poverené osobr, Najvyšši kontroln}'
úrad SR, príslušná Sprh'a fmančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán

--c;C"'"

EJPlservices

auditu, jeho spolupracujúce orgán)' a nimi poverené
osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej
Komisie a Európskeho dvon auditorov,
osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené
osoby v súlade s prislušnjmi
prá\'n)'mi predpismi SR a ES, a poskytnút' im všetku potrebnú
súčinnost'.
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Všetky zmen)' a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, čislovančho
a oboma zmlu"nými str.mami podpísaného dodatku k tejto zmluve. Ústne dohovory sú neplatné.

Článok VlI
Z ÁYERfCNÉ 'l§TóNfWfNló
Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvnj'ch stranách
uvedených
v záhlaví
tejto zmlm'}'tieto písomne a preukazne oznamia dmhej strane bez zbytočného odkladu
Veci konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné stnlnr v prípade potreb)' riešiť podľa
príslušnj'ch ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných
súvisiacich predpisov právneho poriadku
Slovenskej republiky (napr. Občiansk)' zákonník, autorský zakon a pod.)
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade príslušnej situácie, všetky ich práva a povinnosti z tejto
zmlm'}'a jej dodatkov prechádzajú na kh právnych nástupcov
4
Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktor)'ch objednávateľ dostane 2 vyhotovenia
a poskytovateľ
dostane 2 Vrhoto\'enia
.;. Zmluva nadobúda platnOSt'dňom podpisu zmlm'}'oprávnenými zástupcami zmluvných
strán, pričom
zmluva nadobúda
účinnosť dňom podpisu zmluvy o nenávramorn
finančnom
príspevku medzi
objednávateľom (t. j. prijímateľom pomoci/verejným obstarávateľom) a príslušn)'ffi riadiacim
orgánom (I. j. poskytovateľom
nenávrarného
finančného
príspevku) a zároveň je účinná dňom
nasledujúcim
po dni jej zverejnenia
6.
Táto zmluva Sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010
Z.z., ktor)'m sa dop(ňa zákon
čAú/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a doplúajú
niektoré zákony
7.
Zmluvné strany \'}'hlasujú, že sa oboznámili
s obsahom tejto zmluv)', jej obsahu pOl"<Jzumeli,
sú si
,·edomí právnych následkov z nej vyplývajúcich,
a preto na znak súhlasu s jej obsahom iu
vlastnoručne podpisujú. Súčasne
svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie Je
obmedzená. VyhlaSUJÚ,
že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť
neplatnost'
tejto zmluvy a zmariť tak jej účel
l

2.

Šaštín-Stráže,

dňa

Zilin" dO,

14 IPR, 1011

za poskytovateľa

PRíLOHA

1.1.1
lnformačná

Č. I ZMLUVY

- ŠI>ECIFIKÁCIA

Merná

počet

jednotka

MJ

k,

Špecifikácia:

tabuľa

Cena

k,

ks

cm s uchytením

3000

autoplachta

a montážnym

výrobu

a

5 rozmerom

materiálom

materiál.

fonnát:

A3, farebnosť:

leták pre obyvateľov

infonnácie
o projekte
Cena zahŕňa grafické

pre uchytenie.

prípravu,

výrobu

a

4+0, mate~p~

mesta.

Bude

obsahovať

vjehopriebehuapoukončeniprojektu.
spracovenicmateriát.pnpravu,

výrobu

a

dodanie
Specifikácia:
Prezentácia

1.1.4

4+0, materiál

tabuľa k projektu.
zahŕňa grafické spracovanie,

Informačný

letáky

farebnosť

dodanie.
Špecifikácia:

2.1.3

matetiél.prtpravu.

dodanie

2SOX 150
Pamätná

informačné

DODÁVKY:
Opispoloiky

lnfcrmačnä
tabul'a o projekte
Cena zahŕňa grafické spracovanie.
tabuľa

(banner)

2.1.2
Pamätná

PREDMETU

k;
___

printových
Cena

zahŕňa

--""'''''''reinenia.

fonnátA4,skladanY,
projektu
médiách
grafické

farebnosť4+4,eapier150g

prostrednlctvom
(regionálny
spracovanie,

informačných

týždenník,
prípravu

článkov

s rozmerom
a zabezpečenie

v

300 cm')

