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ZMLUVA O DIELO
č.01/2010

uzavretá podľa § - u 536 a násl. Zákona Č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

l. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: OBEC ČAŇA

Adresa: Obecný úrad, Osloboditeľov 22, 044 14 Caňa

Zastúpená: Michal Rečka, starosta obce

Bankové spojenie:

Člslo účtu:

OTP banka Slovensko, a.s.

8782692/5200

ICO: 00324060

1.2 ZHOTOVITEĽ: Bašta Delux, s.r.o.

Adresa: Žerotínova bašta 1, 94001 Nové Zámky

Zastúpená:

Bankové spojenie:

Císlo účtu:

Ing. Jaroslav Molda, konateľ spoločnosti

UniCredit Bank, Nové Zámky

1035720002/111

ICO: 44267916

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo na dodávku materiálov v zmysle cenovej ponuky, ktorá je
v súlade s § 45, zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov výsledkom zadávania podprahovej zákazky.

2.2 Názov zákazky: "Podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia regiónu"

III. PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom tejto zmluvy je príprava a zhotovenie dodávok v zmysle oceneného výkazu zákazky ( ďalej
len dielo ): "Podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia regiónu" - obce Čaňa.

3.2 Všetky technické ukazovatele sú uvedené v ponuke a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje výsledok zrealizovania zákazky ( diela) prevziať a zaplatiť zhotovitefovi jeho
cenu.



IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v rozsahu uvedenom v čl. III. dokončí a odovzdá objednávateľovi bez
zjavných vád v termíne do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce na zákazke začne najneskôr do 30 dní po nadobudnutí účinnosti tejto
zmluvy. Odovzdanie a prevzatie diela bude vykonané písomnou formou.

4.3 Ak sa pri zhotovení diela vyskytnú nepredpokladateľné okolnosti, prípadne požiadavky objednávateľa
nad rámec tejto zmluvy, termín odovzdania prípadne iné skutočnosti sa upravia dodatkom k tejto
zmluve.

V.CENA

5.1 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán na
základe cenovej ponuky zo súťaže - podprahovej zákazky vyhlásenej obstarávateľom.

5.2 Cena za zhotovenie diela je :

Názov Množstvo Jednotk. Cena

5.2.1 Publikácia- produkcia 6382,35- €

5.2.2 Publikácia tlač 600 11,68- €

5.2.3 Preklady 2 1252,10- €
5.2.4 Pohľadnice produkcia 1 781,51- €

5.2.5 Pohľadnice tlač 750 2,61- €

5.2.6 Reklamné a propagačné materiály 1000 7,06- €
5.2.7 Elektronická prezentácia regiónu na CD - produkcia 4526,05- €

5.2.8 Elektronická prezentácia regiónu na CD - výroba 500 2,44- €

Cena diela spolu bez DPH: 31433,61-€

DPH: 5972,39-€

Cena diela spolu s DPH l: 37406,OO-€

5.3 Cenu uvedenú v bode 5.2. zhotoviteľ garantuje po celú dobu realizácie.

5.4 V cene diela a jednotlivých položkách sú zakalkulované aj:

náklady na prípravu podkladov,
náklady na spracovanie návrhov
náklady na réžiu zhotoviteľa
náklady na všetok materiál, hmoty, spotrebované energie ako i polotovary a ďalšie komponenty
nutné k zhotoveniu diela
náklady na vedľajšiu činnosť v súvislosti s BOZP a požiarnou ochranou
náklady na zabezpečenie pomôcok nevyhnutných pre riadnu realizáciu stavby
náklady za spotrebovanú elektrickú energiu, vodu a vývoz odpadovej vody

5.5 Cena diela je pevná a nemenná, zhotoviteľ sa oboznámil s požiadavkami objednávateľa.

5.6 Zhotoviteľ stanovil cenu a ocenil všetky požadované vykalkulované práce podľa špecifikácie, ktorá bola
súčasťou súťažných podkladov k súťaži.



VI. REALIZÁCIA DIELA

6.1 Zhotoviteľ je povinný, zrealizovať dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo v dohodnutej dobe.

6.2 Zrealizovaným dielom sa rozumie jej riadne dokončenie všetkých častí bez závad. Riadne ukončenie
diela - zákazky musi byt' preukázané podpisom zápisu o odovzdani a prevzati všetkých časti zákazky.

6.3 Zhotoviteľ je povinný všetky činnosti realizovať sám, a tiež si môže na základe podmienok uvedených
v ponuke, ktorá bola predmetom posúdenia v súťaži k plneniu zmluvy dohodnúť ďalšiu osobu
Isubdodávateľa/. Zhotoviteľ' je povinný zabezpečit" výlučne takých subdodávateľov, ktori majú
požadované živnostenské oprávnenie, resp. oprávnenie podľa zvláštneho predpisu.

6.4 Za riadne plnenie zmluvných záväzkov uskutočňovaných subdodávateľom má zhotoviteľ' rovnakú
zodpovednost" ako by ich uskutočňoval sám. Rovnako nesie zodpovednosť za riadenie a koordináciu
týchto prac.

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zákazku realizovať na základe konzultácii s objednávateľom.

6.6 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo za škody na rozpracovanej zákazke až do doby, pokiaľ zákazka nie je
zápisnične odovzdaná objednávateľovi.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Platba bude uskutočnená na základe faktúry po zrealizovani zákazky apo odovzdaní predmetu
zákazky objednávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je 120 dni od poskytnutia finančných prostriedkov na
účet obce z MVRR SR. Záloha sa neposkytuje.

7.2 Zhotoviteľ súhlasi, že platby na úhradu faktúr sú podriadené režimu zmluvy na projekt medzi MVRR SR
a Obcou Čaňa.

VIII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa špecifikácie ocenenej v súťaži
a podľa podmienok zmluvy v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitim podkladov a veci poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaloženi všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
alebo na ňu upozornil objednávatefa a ten na ich použiti trval.

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované a uznané. skryté vady odstrániť do 30 dni od prijatia pisomnej
reklamácie, ak sa strany vzhľadom na okolnosti nedohodnú na inom termine formou dodatku k zmluve.

8.4 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopravitefná, zaväzuje sa zhotoviter do 30 dní od prijatia
písomnej reklamácie dodať náhradný predmet plnenia. Strany vzhľadom na charakter vady môžu
dohodnúť iný termín formou dodatku k zmluve.

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady zrealizova nej zákazky uplatni bezodkladne po
jej zistení doporučene na adresu zhotoviteľa.

8.6 Odstránenie vád v stanovenom termíne objednávateľ' prekontroluje a potvrdí protokolom o odstránení
vád.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

10.1 V pripade nedodržania termínu odovzdania diela v celom rozsahu v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy
zaplati zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý započatý deň
omeškania.



Xl. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

11.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať realizáciu diela v každom stupni rozpracopvanosti. Ak zisti
objednávateľ', že zhotoviteľ' realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ'
oprávnený požiadat" zhotoviteľa, aby odstránil vady vzniknuté nesprávnou realizáciou diela bez nároku
na úhradu s tým spojených nákladov a v primeranej náhradnej lehote a ak by postup zhotoviteľa viedol
k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ' oprávnený odstúpiť od zmluvy.

XII. ODOVZDANIE DIELA

12.1 Povinnosť zhotoviteľa zrealizovať' dielo je splnená riadnym dokončením diela bez vád na základe
dohôd a podľa schválených návrhov objednávateľom.

12.2 Po ukončení jednotlivých časti diela môže zhotoviteľ začať s postupným odovzdávaním.

12.3 Dielo ( celá zákazky) je riadne odovzdaná a prevzatá na základe písomných protokolov, v ktorých
objednávateľ výslovne uvedie, že celé dielo preberá.

XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

a) ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením trvajúce viac než 2 mesiace voči termínu dohodnutej v čl. 4.1.
tejto zmluvy,

b) v zmysle § 345 Obchodného zákonníka

c) v prípade, že nebudú objednávaterovi poskytnuté finančné prostriedky v plánovanej výške zo
štrukturálnych fondov atak nebudú v nasledujúcom období finančné zdroje na ukončenie
predmetnej stavby

13.2 Odstúpením od zmluvy:

a) zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej druhej strane,

b) zanikajú všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem nárokov
na vysporiadanie pohľadávok za vykonané práce, nárokov na zmluvné resp. zákonné sankcie
a nároky vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy,

c) nevzniká zhotoviteľovi nárok na náklady vzniknuté týmto odstúpením ani náhrady ušlého zisku.

13.3 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane doporučeným listom, ak táto v predtým
stanovenej lehote nevykonala nápravu. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o
odstúpení druhej strane po uplynutí určenej lehoty.

XIV. OSTATNÉ USTANOVENIA

14.1 Zhotoviter bude informovať objednávatera o stave rozpracovaného diela raz mesačne.

14.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom nesprístupnia tretim osobám bez iného písomného súhlasu alebo tieto informácie
nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.

14.3 Zhotoviteľ sa bude riadiť pri zhotovení diela touto zmluvou a vyjadreniami objednávateľa.

14.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu čl. III. tejto zmluvy.



xv. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ale
účinná bude až po prideleni finančných prostriedkov. Termín začatia prác na diela je podmienený
ziskanim finančných prostriedkov na strane objednávateľa. V pripade ak zmluva nenadobudne účinnosť
do terminu 31.12.2010, zmluva bude zrušená.

15.2 Meniť alebo doplňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak
budú riadne potvrdené a podpisané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

15.3 Zmluvné strany sa dohodli, na tom, že v pripade sporov ohľadne zmeny, alebo zrušenia záväzku
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

15.4 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých si ponechá zhotoviteľ jedno
a objednávateľ dve vyhotovenia.

15.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy rozumeli, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle,
nebola podpísaná v tiesni, čo zmluvné strany potvrdzujú podpisom.

V obci Čaňa, dňa: .f. 9· ~ / O V Nových Zámkoch, dňa 0'- q. LC 10

Michal Rečka (starosta obce) Ing.Jaroslav Molda



DODATOK č.1

k Zmluve o Dielo Č. 01/2010 na akciu: "Podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia
regiónu" - obce Čaňa uzatvorenej medzi:

l. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Adresa:

Zastúpená:

Bankové spojenie:

Číslo účtu

IČO:

1.2 ZHOTOVITEĽ:

OBEC ČAŇA

Obecný úrad, Osloboditel'ov 22, 044 14 Čaňa

Michal Rečka, starosta obce

OTP banka Slovensko, a.s.

8782692/5200

00324060

Bašta Delux, s.r.o.

Adresa:

Zastúpená:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

Zerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky

Ing Jaroslav Molda, konatel' spoločnosti

UniCredit Bank, Nové Zámky

1035720002/111

44267916

Týmto dodatkom sa mení a doplňa:

Článok XV. Záverečné ustanovenia, bod 15.1 nasledovne:

- V prípade ak zmluva nenadobudne účinnosť do termínu 31.12.2013, zmluva bude zrušená.

Ostatné body a články zmluvy zostávajú nezmenené

V obci Čaňa dňa' 30.12.2010, . V Nových Zámkoch, dňa: 30. l

Zhotovitel' :



DODATOK č. 2

k Zmluve o Dielo č. 01/2010 na akciu: "Podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia
regiónu" - obce Čaňa uzatvorenej medzi:

l. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: OBEC ČAŇA

Adresa:

Zastúpená:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

Obecný úrad, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa

Michal Rečka, starosta obce

OTP banka Slovensko, a.s.

8782692/5200

00324060

1.2 ZHOTOVITEĽ: Bašta Delux, s.r.o.

Adresa:

Zastúpená:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

Žerotínova bašta 1, 94001 Nové Zámky

Ing. Jaroslav Molda, konateľ spoločnosti

UniCredit Bank, Nové Zámky

1035720002/111

44267916

Týmto dodatkom sa mení a doplňa:

Článok V. CENA, bod 5.2 Cena za zhotovenie diela nasledovne:
Mení sa cena položky: 5.2.1 Publikácia-produkcia z pôvodných 6 382,35 € na 6 376,35 € čím sa však
nezmení celková cena diela.
Mení sa aj celková cena diela s DPH, keďže pri uzatvorení zmluvy bola sadzba DPH 19%, v
súčastnosti je sadzda DPH 20%, čím vzniká z pôvodnej ceny s DPH: 37406,00 € celková cena s DPH
37720,33 €.

Článok XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA, sa doplňa o bod 13.5 nasledovne:
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overenia súvisiaceho s dodávanými prácmi
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle
čl.12 všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.

Ostatné body a články zmluvy zostávajú nezmenené

V obci Čaňa, dňa: 25.02.201,3 V Nových Zámkoch, dňa: 22.02.201,3

Ing.Jaroslav Molda


