Zmluva o poskytnutí služieb
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov
medzi:
objednávateľom: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Oblastný výbor Trenčín
V zastúpení: Ing. Ján Holička , predseda
Železničná 3, (Kasárne SNP), 911 01 Trenčín
IČO: 00470139
Banka: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Trenčín
Číslo účtu: 12235202/0200
(ďalej len objednávateľ)
a
zhotoviteľom: authentic, s.r.o.
956 52 Podlužany 225
V zastúpení: Emil Šomrák, konateľ
prevádzka: Partizánska 73
Bánovce nad Bebravou
IČO: 36827266
DIČ: 2022439529
IČ DPH: SK2022439529
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
účet: 0263446530 / 0900
Zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín oddiel: Sro č. 18199/R
(ďalej len zhotoviteľ)
Čl. I
Predmet zmluvy
1.
Predmetom zmluvy je „Zhotovenie expozície o Partizánskej brigáde Jana Žižku“ v
rámci mikroprojektu „Spoločný protifašistický odboj - Partizánska brigáda Jana Žižku
s kódom SK/FMP/09/008 v nasledovnom rozsahu:
1.1.
Projekčná plocha - 41 m2, sádrokartón na oceľovej konštrukcii, povrchová
úprava - biely náter -1 ks.
1.2. Panely s grafikou – 10 ks Materiál: Komatex 8 mm hrúbka, rozmery: 26 ks
2300 x 1200, 3 ks 2300 x 1150, 2 ks 2300 x 660, 2 ks 2300 x 1000, 1 ks
2300 x 1500, 1 ks 2300 x 900, spodná lišta AL elox 200 x 4700 mm 7 ks,
200 x 3600 mm 2 ks, 200 x 1200 mm 1 ks. Panely demontovateľne uchytené
na oceľovej konštrukcii v jednotlivých kójach.
-Osvetľovacia rampa - pozinkovaný plechový C profil: 80 x 200 x 4700mm 7
ks, 80 x 200 x 3600mm 2 ks, 80 x 200 x 1200mm 1 ks s povrchovou úpravou
prášková farba biela,
-Plnofarebná potlač z jednej strany, laminované
-Presklené vitríny: vstavaná 2500 x 900 x 300 / V, Š, H/ - 1ks vstavaná 2500 x
1000 x 300 / V, Š, H/ - 1ks pultová vitrína presklená 700 x 1500 x 600 / V, Š,
H/, materiál- drevotrieska 18 mm biela, sklo 8mm.
1.3.
Osvetlenie – 1ks. El. rozvádzač, el. rozvody, napätie 12V, LED smerové
žiarovky 36 ks, revízna správa.
1.4.
Projekčný systém 1 ks:
Projektor: Epson EB S18, výkon 3 000 lumenov pri bielom aj farebnom svetle
Rozlíšenie SVGA a kontrastný pomer 10 000 : 1
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Automatická zvislá lichobežníková korekcia
Karta s ekol. nastaveniami a funkcia aut. tlmenia lampy
Bezdrôtové pripojenia, možné pripojenia pomocou inteligent. zariadení
Notebook: HP 250 G1, Celeron 1000M 1.80GHz, RAM 4GB,
HDD 500GB, DVD-RW DL, WiFi, BT, Intel HD Graphics, 15,6 HD AG,
Microsoft Windows 7 Premium, taška
Reproduktory: GENIUS SW-HF2.1 1700
Celkový výstupný výkon 45 W (RMS), výkon subwoofera: 29 W , výkon
satelitov: 2 x 8 W 2 ks satelitov, 1 ks 5 "drevený subwoofer s hlbokými basmi,
frekvenčný rozsah: 50 Hz ~ 20K Hz 70 dB, regulácia hlasitosti, regulácia
basov, regulácia výšok, napájanie AC 230 V
PremiumCord HDMI High Speed + Ethernet kábel 15m
Videoprojekcia 1ks. Film s tematikou SNP s použitím dokumentov verejne
dostupných a výstupov projektu v rozsahu 10-12 min.
Expozícia bude umiestnená v budove Reštaurácia spoločnosti Sovelo s.r.o. na
parcele č.870/1 súpisné číslo 455.

Čl. II
Práva a povinnosti zmluvných strán
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v ustanovenom rozsahu,
požadovanej kvalite, v ponúkanej cene a v zmysle podmienok dohodnutých v tejto
zmluve. Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy a technické
normy.
Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť zhotoviteľovi vhodné podmienky pre realizáciu
predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie
spočívajúce najmä v poskytnutí podkladov potrebných pre grafické spracovanie
tématiky expozície a sprístupní priestory, kde bude expozícia umiestnená. Objednávateľ
zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za realizáciu predmetu zmluvy cenu za
poskytnutie služby podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy si zmluvné strany vzájomne potvrdia v
dodacom liste resp. preberacom protokole.
Čl. III
Cena za poskytnutie služby
Cena za poskytnutú službu vzťahujúca sa na predmet zmluvy špecifikovaný v jej čl. I.
je stanovená v súlade s realizovaným verejným obstarávaním na daný predmet
obstarávania vo výške
cena bez DPH 18 000,00 €
výška DPH
3 600,00 €
cena spolu
21 600,00 €
slovom dvadsaťjedentisícšesťsto eur.
Cena za poskytnutú službu je cena konečná, t. z. že obsahuje všetky náklady
zhotoviteľa spojené s realizáciou predmetu zmluvy, včítane daní a poplatkov.
Čl. IV
Platobné podmienky
Cena za predmet tejto zmluvy o poskytnutí služby bude uhradená objednávateľom
zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorá musí mať náležitosti riadneho daňového
dokladu.
Zhotoviteľ bude fakturovať predmet tejto zmluvy o poskytnutí služby po jeho
odovzdaní a prevzatí.
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Faktúra - originálny písomný doklad musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného
dokladu v jednom a musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany s týmito
údajmi:
Označenie, že ide o faktúru, IČO oboch zmluvných strán, náležitosti podľa § 71 ods. 2
zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, číslo objednávky a alebo
zmluvy (vrátane platných dokladov), deň vystavenia faktúry, deň odoslania faktúry,
termín splatnosti faktúry, konštantný symbol, formu úhrady, výšku plnenia celkom,
sumu k úhrade, meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca
vystavovateľa, pečiatku vystavovateľa faktúry, miesto plnenia služby
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v bode 3. tohto článku,
je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením
faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá odo dňa doručenia
opravenej (novej) faktúry.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.
Čl. V
Dodacie podmienky
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy od 10.3.do 30. 5. 2014.
Čl. VI
Vlastnícke právo a zodpovednosť za škody
Vlastníkom predmetu zmluvy je zhotoviteľ. Vlastníctvo k predmetu zmluvy prechádza
na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy a zaplatením dohodnutej ceny v plnej
výške.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho povinnosti. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli
spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri
vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne
neupozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný
uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme do rúk zhotoviteľa. Zhotoviteľ
sa zaväzuje po uplatnení reklamácie objednávateľa reklamovanú vadu bez zbytočného
odkladu odstrániť, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.
Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
Čl. VII
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku k uvedenému projektu, a to oprávnenými
osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a nim
poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly,
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány
a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho
dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v
súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
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Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach
objednávateľa, o ktorých sa dozvie.
Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení predmetu zmluvy s odbornou
starostlivosťou a pozornosťou.
Čl. VIII
Zmluvné pokuty
Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v čl. I. v dohodnutom termíne podľa
prílohy č. 1 je objednávateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z
ceny nesplnenej časti predmetu zmluvy bez DPH za každý deň omeškania.
Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry za poskytnuté služby v lehote
splatnosti podľa čl. IV bod 5 je zhotoviteľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo
výške 0, 05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Čl. IX
Riešenie sporov
Všetky spory, ktoré z tejto zmluvy vzniknú, budú účastníci predovšetkým riešiť cestou
priateľského dohovoru. Pokiaľ nedôjde medzi účastníkmi zmluvy k dohode, môže
ktorákoľvek zmluvná strana riešiť spor súdnou cestou.
Čl. X
Záverečné ustanovenia
Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a personálne informácie, ktoré boli
zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie
tejto zmluvy.
Zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť iba po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to
výlučne písomnou formou.
V prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy vzniká druhej zmluvnej strane nárok
na úhradu nákladov spojených s plnením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.
Obe zmluvné strany prehlasujú, že porozumeli jednotlivým ustanoveniam zmluvy a
zaväzujú sa ich plniť.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po
jednom rovnopise.
Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnou
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trenčíne 10.3.2014
Za objednávateľa:
Ing. Ján Holička
predseda OblV

Za zhotoviteľa:
Emil Šomrák,
konateľ
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