
ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:

WebHouse, s. r. o.

Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852,

zastúpený Ing. Ivanom Pekarovičom, konateľom spoločnosti

Daňové reg. číslo: SK2022329705

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., č. účtu: 2623805672/1100

1.2 Objednávateľ:

Obec Trebatice

Obecný úrad, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice, IČO: 00313106,

zastúpený Mgr. Jurajom Valom, starostom obce

2. Predmet zmluvy:

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky a za podmienok dojednaných

v tejto zmluve pre objednávateľa zabezpečí redakčné, grafické spracovanie a tlač 1000 ks publikácie

900 rokov Trebatíc 1113-2013: formát knižného bloku 172 x 250 mm, väzba V/8 - tvrdé dosky, počet

strán: 232, farebnosť obálky: 4+0, farebnosť bloku: 4+4, predsádky 1 + 1 (biely papier 140 g), papier

bloku: 135 g natieraný, papier obálky: natieraný 135 g lesklý, lamino: matné lamino na obálke.

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený tovar prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu

a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

3. Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 tejto zmluvy

v termíne do 30 pracovných dní od dodania kompletných podkladov pre výrobu publikácie.

4. Cena a platobné podmienky

4.1

cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je stanovená na 8914 Eur, slovom:

osemtisícdeväťstoštrnásť eur. K cene bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov.

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy

v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude vystavená so splatnosťou 7 dní.



5. Zodpovednosť za vady, záruka

5.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

5.2

Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady

vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

5.3

Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,

prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

5.4

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

6. Zmluvné pokuty

6.1

Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu

vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

6.2

Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť

zhotoviteľovi pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

6.3

Až do úhrady celého záväzku je predmet zmluvy majetkom zhotoviteľa.

7. Záverečné ustanovenia

7.1

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

7.2

Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá,

zmluvné'strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

7.3

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

V Trnave dňa 10.5.2013

Ivan Pekarovič, konateFWebHouse, s. r. o.

zhotoviteľ

Valo, starosta obce Trebatice

objednávateľ


