Projekt: IS RRA

ZMLUVA O DIELO Č. 7/2016
uzavretá v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Prešovská rozvojová agentúra ( ďalej len PRERAG)
Dubová 5, 080 01 Prešov
IČO: 37885456
DIČ: 2022369437
IČ DPH: neplatca
Zapísaná v registri na KÚ Prešov, rozhodnutie č.2007/03874/Pa-02, zo dňa 20.3.2007, právoplatnosť
odo dňa 23.3.2007
Banka: Tatra Banka, a.s. pobočka Prešov
Číslo účtu / IBAN: SK24 1100 0000 0029 2784 6908
E- Kontakt:
V zastúpení: Ing. Iveta BARANOVÁ, generálna riaditeľka

1.2. Zhotoviteľ:
Privatpress s.r.o.
Adresa/sídlo: Jarková 2, 080 01 Prešov
IČO: 31724434
DIČ: 2020524154
IČ DPH: SK2020524154
Zapísaný OR Okresný súd Prešov, Odd.:Sro Vložka č.:2915/P
Banka: Unicreditbank, pobočka Prešov
Číslo účtu / IBAN: SK14 1111 0000 0011 6673 7007
V zastúpení: RNDr. Adriena Šmihulová, šéfredaktorka, konateľka
Čl. I
PREDMET DIELA
1. Predmetom diela sa rozumie zabezpečenie návrhu a tlače katalógov v rámci aktivity projektu,
ktorého činnosť je podporená finančnou dotáciou zo štátneho rozpočtu MDVaRR SR.
o Katalóg - návrh a výroba, formát A5, materiál lesklý papier, tlač obojstranná,
farebná, počet str. max. 12, zošívaná väzba, počet : 80 kusov.
Čl. II
DOBA VYKONANIA DIELA
1. Podklady potrebné k spracovaniu objednávateľ dodá zhotoviteľovi minimálne 10 kal. dní vopred,
v súlade s termínmi uvedenými vo výzve pri verejnom obstarávaní.
2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo v termíne najneskôr do 15.12.2016.
Čl. III
CENA DIELA
1. Cena diela je stanovená celkovo na: 1 950,00 eur EUR, slovom: jedentisícdeväťstopäťdesiat
EUR.
2. Objednávateľ nie je platcom DPH.
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3. Dodávateľ faktúru vystavuje po dodaní diela a to v dvoch origináloch. Faktúra slúži zároveň ako
dodací list na zrealizované dielo.
4. Cena diela je splatná bankovým prevodom do 15 kalendárnych dní od jej doručenia a
odkontrolovania.
5. Pri omeškaní zaplatením ceny diela podľa predchádzajúcich odsekov platí objednávateľ úroky z
omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. IV
SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA
1. Objednávateľ odovzdá v termíne uvedenom v čl. II bod 1 kompletné podklady potrebné k
spracovaniu.
2. Zhotoviteľ je počas celej doby spracovania diela povinný zabezpečiť objednávateľovi prístup
k podkladom, ktoré budú potrebné na jeho spracovanie.
3. Za objednávateľa prevezme zrealizované dielo Mgr. Peter Rázus.
Čl. V
VYKONANIE DIELA
1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do zrealizovania diela špecifikovaného v čl. I bode 1 tejto
zmluvy a jeho dodania, najneskôr však do ukončenia projektu, t.j. do 30. decembra 2016.
3. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa vopred na odovzdanie a prevzatie diela, v lehote min. 5
kalendárnych dní.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil
pri vykonaní diela podľa tejto zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe.
Čl. VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou, sa postupuje podľa
ustanovení Obchodného zákonníka.
2. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia
a zhotoviteľ jedno.
3. Dodatok k zmluve možno vykonať iba písomne po vzájomnom odsúhlasení. Ak sa v priebehu
vykonávania diela vyskytne potreba uskutočnenia ďalších prác, ktoré nebolo možné predvídať,
musí byť dohodnuté ich vykonanie i cena, a to v podobe dodatku k tejto zmluve.
V Prešove, dňa 02.08.2016

–––––––––––––––––––––––––––
Ing. Iveta Baranová
PRERAG / Objednávateľ

––––––––––––––––––––––––––––––RNDr. Adriena Šmihulová
Zhotoviteľ

