s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnenim povinností. Doba plnenia predmetu zmluvy
bude predÍžená o dobu poskytnutia spolupôsobenia, hodnotenia schvaľovania jednotlivých častí proJektu.

Článok V.
Cena a platobné podmienky
Cena predmetu 2mluvy bola zmluvnými stranami aohodnutá v súlade so 2ákonom NR SR č. 18í1996 Z. z. o cenách
v znení zmien a doplnkov na: 880,00 EUR bez DPH, slovom: osemstoosemdesiat EUR bez DIPH, t.j. 1056,00
EUR s DPH, slovom: jedentisícpaťdesiatšesť EUR s DPH Aktuálna výška sadzby DPH je stanovená podľa platných
všeobecne záväzných predpisov v čase dodania služby. Kalkulácia ceny služieb Je uvedená v Pn1ohe č. 2.
1. Zhotoviteľ môže vystaviť faktúru za každú etapu samostatne. Faktúru vystaví na}neskôr do 15-tich dní odo dňa
dodania služieb v konkrétnej etape proj ektu podľa harmonogramu (dátum podpisu pnl ohy č. 3 - Preberací protokol
služieb). Objednávateľ zapl atí zhotoviteľovi cenu predmetu zmluvy na základe faktúr vystavených zhotoviteľom
v lehote splatnosti 45 dní.
2. Vystavenú faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi elektronicky. Bližšie podmienky elektronickej
fakturácie sú upravené v Zmluve o elektronickom zastelanf faktúr zmluvným partnerom uzavretej medzi
zhotoviteľom a objednávateľom, ktorá sa vzťahuje aj na túto zmluvu.
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou záväzku môže zhotoviteľ up latniť sankcie v zmysle platných právnych
predpisov
Článok VI.
Osobitné ustanovenia
1. Objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi súhlas, aby údaje, ktoré mu poskytol pre účely uzatvorenia tejto zmluvy,
spracoval v súlade s§ 7 zákona č. 428/2002 Z. 2. o ochrane osobných údajov vo svojom Informačnom systéme.

2.

1.

2.

V pripade ak počas plnenia tejto zmluvy zhotoviteľ vytvorí dielo v zmysle zákona NR SR č. 618/2003 Z. z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorsf<Ym právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov,
zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licencfu na použitie diela za podmienok a v rozsahu licencie udelenej
objednávateľovi zmluvou o poskytovaní služieb, na základe ktoreJ objednávateľ získal právo použivať APV. Cena
licencie je zahrnutá v cene uvedenej v článku V. tejto zmluvy.

Článok VII.
Zmena záväzku
K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa 2mluvne strany zaväzujú vyjadriť písomne v temiíne do 5 pracovných dni od
odoslania dodatku druhej strane. Počas tejto doby je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade rozporov týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia záväzku požiada Jedna zo strán
o rQzhodnutie súd.
Článok VIII.
Záve rečné ustanovenia

l.

2.
3.
4.

5.
6.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluva môže byť menená a dopÍňaná písomnou dohodou označenou ako číslované dodatky.
Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky,
najmä obchodným zákonníkom, občianskym zákonníkom a autorsf<Yrn zákonom v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s plnením tejto zmluvy a zmluvné
strany ich nevyriešia vzájomnou dohodou, budú prerokované príslušným obchodným súdom podľa sídla zhotoviteľa.
Zmluva môže zaniknúť:
Dohodou zmluvných strán.
Odstúpením od zmluvy za podmienky, že druhá strana podstatne poruší ustanovenia tejto zmluvy. Podstatným
porušením zmluvy je porušenie
IV. bod 2. a čl. V. bod 2. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia
druhej strane.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
•
Pn1oha č. 1 - Miesto realizácie projektu a zoznam oprávnených osôb
Prlloha č. 2 - Kalkulácia ceny sluiíeb a harmonogram implementácie projektu
Pn1oha č. 3 - Preberad protokol slui1eb - vzor
Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane 1 vyhotovenie.
Zmluvné strany tYmto vyhlasujú, že sa s ustanoveniami zmluvy podrobne oboznámili, súhlasia s JeJ obsahom, čo
vyjadrujú svojimi podpismi.

a.

7.

8.

9

V

~.ť.(.q!~~~J....„, dňa4~.„~~:„ .. 2013

„.„„„„„\i.~. „„„„G..
Za objednávateľa:

1t0:42208033

<D

„„„.„„9·-..?.fj_3

.~„ ..;

poskytovateľa :

Ing. ~h~~AL.AN

člen pÝe"~ta~,fl=;(~,i\N, a a.

poverený riadite!'

Mf'T•lt't ITl'l!DISKO

\.ľ
Za

Mgr. Mirosl av Ďuráček

'UL.TVM.~ A ŠPORTU p.o.
NAMESTIE A. HLINKU 1
gp 01 ZLATÉ MORAVCE

V Bratislave, dňa

Ga lvanll•o 1 711'. dl1 14 S•Mlsleva
tCO: 35 610 TJ4 IC DPH: Si<Lil20rnl175

Straria 2 (celkom 5)

·•·

Priloha č. 1
Miesto re.a lizácie projektu a zoznam oprávnených osôb

Miesto realizäcie projektu:

MESTSKÉ STREDISKO KUL TÚRY A ŠPORTU p.o.
Nám. A. Hlinku 1
953 01 Z laté M oravce
Osoby objednávateľa oprávnené konat' pre účely zmluvy:

Vecný garant orojektu : Mgr. Miroslav Ďuráček
Schvaľuje/podpisuje

•
•

Objednávky
Požiadavky na zmeny

Proj ektoYÝ manažér: Mgr. Miroslav Ďuráček
Schvaľuje/podpisuje

•

Výstupy všetkých etáp plnenia ob1ednávky alebo zmeny

Osoby zhotovitel'a oprávnené konať pre účely zmluvy:

Vecný garant projektu: Ján Vaculčlak
Schvaľuje/podpisuje

•
•

Ponuka
Požiadavky na zmeny

Projektový manažér: Aleš Pánik

„

Schvaľuje/podpisuje

•

Výstupy všetkých etáp plnenia objednávky alebo zmeny

,

Strana 3 (celkom 5)

Príloha č. 3

Preberací protokol služieb - vzor
Podpisom tohto preberacieho protokolu objednávateľ potvrdzuje prevzatie nasledovného predmetu zmluvy:

Opis a rozsah poskytnutej služby

Poznámky a pripomienky:

Podpisom preberacieho protokolu zhotoviteľovi vzniká právo fakturovať cenu za predmet zmluvy, ktorý sa vzťahuje na
uvedenú službu.

Preberací protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č.1310JV047.
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