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Zmluva o dielo
Číslo: 0020131004
uzatvorená v zmysle zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len "zákona"), v znení
neskorších predpisov

1. Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ:
Názov: Zemplínske múzeum Michalovce
Sídlo: Kostolné námestie 1,071 01 Mchalovce
IČO: 31297749
DiČ: 2020747850
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000185094/8180
Zastúpený: Mgr. I\IIaroš Demko - riaditel'
(ďalej len "objednávatel"')
1.2. Zhotoviteľ:
Názov: Počítače AlO, s. r. o.
Sídlo: Sabinovská 5090/123,08001 Prešov
IČO: 471 041 21
DiČ: 20237686 92
Bankové spojenie: Fio banka
Číslo účtu: 2800427589/8330
Zastúpený: Ing. Jozef Šulc - konatel'
(ďalej len "zhotovitel")

2. Účel zmluvy
Táto zmluva o dielo (ďalej len "zmluva It) sa uzatvára za účelom úpravy vzájomných vzťahov,
práva povinností zmluvných strán, vytvorení a zaistení optimálnych podmienok pre dielo
špecifikované v bode 3. zmluvy.

3. Predmet plnenia
3.1. Zhotovenie publikácie: Zborník "Mobilita a jej odraz v kultúre" v tomto rozsahu:
1. prevod a úprava dokumentov pre použitie v programe INDESIGN
2. príprava a úprava fotografií pre použitie vo fotoshope
3. spracovanie publikácie v INDESIGN s použitím materiálov v bode 1 a 2
4. spracovanie dokumentov vo formáte PDF pre použitie v tlačiarni so záložkami
5. tlač a dodanie publikácie vrátane výstupov (PDF, FOTOSHOP,INDE~IGN)
6. grafická špecifikácia zborníka: náklad 200 ks, formát: A5, papier: ofset 80 g,
7. počet strán:160, väzba V2, obálka: plnofarebná, pohl'adnicová 220 g +,
8. zadávatel' si vyhradzuje právo na úpravu obsahu príspevkov v procese prípravy
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vzhl'adom na recenzentské a autorské korektúry
9. term ín dodania zhotovených publikácií je 31.10.2013

4. Cena
4.1. Cena za predmety zjednané v článku 3.1. zmluvy bola zjednaná dohodou vo výške
1625,- eur (slovom: tisícšestodvadsaťpäť eur).
4.2. Cena uvedená v bode 4.1. zmluvy bude riadne vyfaktúrovaná a doplnená o dodací list a
je splatná do tridsiatich dní po dni dodania diela.
4.3. Pre účel v bode 4.1. a 4.2. zmluvy, objednávateľ poukazuje cenu v prospech účtu
zhotovitel'a s variabilným symbolom: číslo faktúry.
4.4. Cenu v bode 4.1. je možné upraviť len formou obojstranne podpísaného dodatku
zmluvy, pričom takto podpísaný dodatok sa stáva súčasťou zmluvy.
4.5. V prípade omeškania odberateľa so zaplatením ceny za predmety v bode 3., v zmysle
bodov 4.1. až 4.4., sa zmluvné strany dohodli na oprávnení zhotoviteľa fakturovať úroky
z omeškania za každý deň vo výške 0,5% z neuhradenej ceny, minimálne však 10,-€
(slovom: desať eur).
4.6. Objednávatel' prehlasuje a podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol s cenou oboznámený,
pričom s cenou výslovne súhlasí.

5. Ostatné zjednania
5.1.

Vzťahy

touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona, prípadne ostatných všeobecne záväzných právnych predpisova nariadení.
5.2. Zhotovitel' upozorňuje objednávatel'a na skutočnosti, že pre zhotovenie diela tohto
rozsahu, zabezpečenie kvality a dodržaní všetkých technologických postupov je
potrebné vyčleniť čas v minimálnej dížke 10 pracovných dní po odovzdaní konečného
návrhu pre tlač odsúhlaseného zainteresovanými osobami.

6. Povinnosti zmluvných strán
6.1.
Zhotoviteľ je povinný vykonať predmety v bode Č. 3 odborne a začať práce na
nich v dohodnutých termínoch.
6.2.
Objednávate/' dodá všetky podklady pre zhotovenie diela do 10.10.201312:00,
formou údajov na CD, OVO, alebo USB dátovom nosiči.
6.3.
Objednávatel' poskytne úplnú a včasnú súčinnosť v častiach, ktoré musí ako
autor svojim zásahom ovplyvňovať.
6.4.
Objednávateľ najneskôr do termínu v bode 6.2. určí spolupracujúce osoby a
zabezpečí ich osobnú dostupnosť v sídle zhotovitel'a, po predchádzajúcom
telefonickom vyzvaní, do doby odovzdania diela v rámci neoddelitel'nej súčinnosti pri
zostavovaní diela.
6.5.
Zhotovitel' je oprávnený po predchádzajúcom upozornení pozastaviť svoje
služby a oprostiť sa svojej zodpovednosti:
6.5.1. pri nedodaní podkladov v zmysle bodu 6.2. zmluvy
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6.5.2. pri neurčení osôb v rámci súčinnosti
6.5.3. pri nedostatku súčinnosti objednávatel'a, ak je ohrozené riadne plnenie
záväzkov zhotovitel'a
6.6.
V prípade, že vznikne prekážka na strane objednávatel'a, ktorá zabráni
zhotovitel'ovi v plnení zmluvy, predlžuje sa termín plnenia zo strany zhotovitel'a o čas,
kedy kvôli tejto prekážke nebolo možné plniť zmluvu.
6.7.
Zhotovite!' a objednávatel' sú povinný si počínať tak, aby nedošlo k neplneniu
zmluvy.
6.8.
Zhotovitel' nie je zodpovedný za stav, kedy neplnenie zmluvy spôsobil
objednávatel', či okolnosť vylučujúca zodpovednost'.

7.

Zodpovednosť

za nedostatky.

7.1. Zhotovitel' zodpovedá za kvalitu v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
7.2. Zhotovitel' zaručuje, že dielo pri obvyklom účele používania, nestratí vlastnosti najmenej
po dobu 6 mesiacov odo dňa ich dodania.
7.3. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky, spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s
dodaným dielom, ich nesprávnou manipuláciou.
7.4. Pri škodách na predmete zmluvy, za ktoré zodpovedá, vykoná zhotovite/' opravu či ich
nové vyhotovenie.
7.5. Iné, ako uvedené v bodoch 7.1 až 7.4. zmluvy, nároky v súvislosti s predmetom zmluvy
sú vylúčené.
7.6. Zhotovitel' nezodpovedá za materiál, ktorý sám nedodal.
7.7. Objednávatel' je povinný uhradiť všetky škody spôsobené zhotovitel'ovi vzniknuté
neplnením zmluvy zo strany objednávateľa napríklad plynúce z predzmluvných vzťahov
s inými subjektmi na zhotovenie diela.

8. Vyššia moc
8.1. Zhotovitel" je povinný dodržať termín zahájenia služby s výnimkou pôsobenia vyššej
moci. za pôsobenie vyššej moci sa považujú nepredvídatel'né objektívne udalosti, ktoré
menia obvyklé a v dobe uzavretia zmluvy existujúce podmienky a ktoré majú
bezprostredný dopad na možnosť plnenia záväzkov zhotovitel'a (napríklad prírodná
katastrofa). Ak je dôvodom omeškania alebo nemožnosti splniť prevzatý záväzok
pôsobenie vyššej moci, nevzniká objednávateľovi právo na náhradu škody.
8.2. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o pôsobení vyššej moci, a to
doporučeným listom do piatich pracovných dní odo dňa jej vzniku. V prípade, že tak
neurobí, stráca právo odvolávať sa na pôsobenie vyššej moci.
8.3. Termín začatia alebo vykonania služby sa v prípade pôsobenia vyššej moci predlžuje o
dobu jej trvania. Zhotovite/' má však povinnosť podniknúť všetky kroky k tomu, aby toto
omeškanie skrátil.

9.

Záverečné ustanovenia
9.1. Zmluva vrátane všetkých pr~oh nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma
stranami.
9.2. Zmluvu je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov, podpísaných
oboma zmluvnými stranami.
9.3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch zhodných rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom
každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
9.4. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, po
vzájomnom predchádzajúcom súhlasnom prerokovaní, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok.
9.5. Na dôkaz pravosti, platnosti a účinnosti tejto zmluvy potvrdzujú zmluvné strany zmluvu
pod jej textom svojimi vlastnoručnými podpismi, resp. oprávneným zástupcom, ktorý
garantuje, že je bez ďalšieho oprávnenia za túto zmluvnú stranu jednať a túto zmluvu
platne uzavrieť.

V Mchalovciach,

dňa

07. 10.2013

V Mchalovciach,

dňa

04.10.2013

Zemplínske múzeum Michalovce
Kostolné nám. 6.1

~t pokladnica č.ú.: 7000185094/81!l(l
lto, 31297749
DiČ: 2020141850

Mgr. Maroš Demko

Ing. Jozef Šulc

riaditel'

konatel'

Objednávatel'

Zhotovíte!'

