ZMLUVA O DIELO Č. ...........
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,Obchodný zákonník“).
ZMLUVNÉ STRANY

1.

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ :
IČ DPH :
E-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:

Arch caffe s.r.o.
Konská 85/289, Konská 032 04
Ing. Ján Fajnor
50 163 655
2120234666
SK2120234666
juraj.vongrej@archcaffe.sk
Tatra banka a.s.
SK2011000000002941019386

(ďalej len “objednávateľ”)
a
2.

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ :
IČ DPH :
E-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len “zhotoviteľ”)
(objednávateľ a zhotoviteľ každý aj ako „zmluvná strana“, spolu ako „zmluvné strany“)
Článok I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1

Právna subjektivita zhotoviteľa a objednávateľa je preukázaná výpisom z Obchodného registra.

1.2

Zhotoviteľ prehlasuje, že má vysporiadané všetky právne vzťahy voči tretím osobám vrátane štátu
a orgánom verejnej moci SR a EÚ spoločenstva, týkajúce sa predmetu plnenia, včítane práv
duševného vlastníctva v súlade s platnou legislatívou. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany
dohodli, že objednávateľ nenesie zodpovednosť za porušenie práv duševného vlastníctva tretích osôb
a povinností, vyplývajúcich z platných zákonov SR, týkajúcich sa predmetu zmluvy v prípade, ak by
zhotoviteľ dodal objednávateľovi taký predmet zmluvy, ktorý tieto práva a povinnosti porušuje.
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1.3

V prípade, že je objednávateľ žalovaný pre porušenie akýchkoľvek práv z duševného vlastníctva
v súvislosti s predmetom plnenia, je povinný oznámiť to zhotoviteľovi, ktorý zabezpečí na vlastné
náklady obhajobu v tomto spore o porušenie práva a uhradí všetky náklady a náhrady škôd uložené
v tomto spore objednávateľovi.
Článok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:
Príprava marketingových nástrojov a dodávka reklamného priestoru
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Časť a.)
- návrh loga, návrh dizajnu nových produktov (min. 3 ks.), návrh loga technologického centra
- on-line marketing – elektronická reklama grafika a text, min. 5 rôznych typov (facebook, instagram)
- príprava grafických materiálov pre reklamu na internete (min. 5 rôznych typov grafík)
Časť b.)
- mediálna kampaň na internete – min. 4 milióny impresii, min. veľkosť - top box, 200x200p v zmysle
mediaplánu, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy

2.2

2.3
2.4

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že
sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii a že disponuje s takými kapacitami
a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú na splnenie účelu tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo v zmysle článku IV tejto
zmluvy.
Článok III.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

3.1

Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. a ostatných súvisiacich ustanovení tejto zmluvy, nesmie
mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebovanie
diela.

3.2

Zmluvné strany sa pri realizácii predmetu zmluvy zaväzujú poskytovať si vzájomne súčinnosť, ktorou
sa pre účely tejto zmluvy rozumie taká súčinnosť zmluvných strán, ktorá je nevyhnutná a náležitá pre
riadne plnenie tejto zmluvy, a ktorá spočíva najmä v:
a) poskytnutí všetkých potrebných údajov zo strany objednávateľa, ktoré môžu byť oprávnene
požadované zo strany zhotoviteľa za účelom riadneho plnenia predmetu tejto zmluvy,
b) písomnom určení kontaktných osôb, ktoré bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ktoré sú
oprávnené konať za jednotlivé zmluvné strany a to v rozsahu predmetu tejto zmluvy,
c) ďalšej súčinnosti, ktorá sa preukáže ako účelná pre plnenie predmetu tejto zmluvy.
Článok IV.
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CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1

Zmluvné strany sa dohodli na cene za celý predmet zmluvy za dohodnutých podmienok vo výške:
Zhotoviteľ (je/nie je) platcom DPH

4.2

Cena spolu bez DPH:

.............,- EUR

DPH 20 %:

.............,- EUR

Cena celkom s DPH:

.............,- EUR

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude cenu diela fakturovať v nasledovnom pomere:
a) celková cena za časť a.) diela v zmysle bodu 2.1 = .............,- Eur plus DPH vo výške .............,Eur, teda spolu .............,- Eur formou faktúry na základe dodania a prevzatia diela preberacím
protokolom.
b) celková cena za časť b.) formou faktúry na základe dodania a prevzatia diela preberacím
protokolom.
Faktúra je splatná aj v prípade, ak objednávateľ bez zjavnej príčiny nepodpíše preberací protokol.

4.3

Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia do sídla objednávateľa, ktoré je uvedené v úvodnej časti
tejto zmluvy. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra
doručená objednávateľovi. Cena diela bude uhradená na účet zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto
zmluvy.

4.4

Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom znení a musí obsahovať aj nasledujúce náležitosti:
a) obchodné meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, zhotoviteľa a jeho
identifikačné číslo pre daň,
b) názov a adresu sídla objednávateľa, jeho identifikačné číslo pre daň,
c) poradové číslo faktúry,
d) deň vystavenia faktúry,
e) predmet fakturácie,
f) základ dane, jednotková cena bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
g) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
h) výšku dane spolu v EUR,
Okrem vyššie uvedených náležitostí musia byť vo faktúre uvedené aj :
i) číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa,
j) miesto plnenia: Arch caffe s.r.o., Družstevná 5, Liptovský Mikuláš

4.5

Akceptovaná zmluvná cena za vykonanie Diela je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
3 / 12

4.6

Zmluvné strany sa dohodli, že cenu predmetu plnenia nie je počas trvania zmluvného vzťahu možné
meniť a dopĺňať.

4.7

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ
je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad)
podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po
doručení novej faktúry objednávateľovi. Objednávateľ uvedie dôvod vrátenia faktúry, ktorý može
vyplývať len zo zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve a č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
Článok V.
ČAS PLNENIA

5.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo – časť a.) v zmysle bodu 2.1 v rozsahu podľa bodu 2.1 čl. II tejto
zmluvy najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy s výnimkou uskutočnenia
mediálnej kampane (časť b.) diela v zmysle bodu 2.1), ktorú sa zaväzuje dodať počas dĺžky doby
jedného kalendárneho mesiaca, a to alebo v mesiaci december 2019, alebo január 2020, alebo február
2020, alebo marec 2020 na základe dodatočnej vzájomnej dohody medzi objednávateľom
a zhotoviteľom. Pokiaľ nedôjde ku tejto dodatočnej vzájomnej dohode, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať
mediálnu kampaň v mesiaci marec 2020.

5.2

Dodržanie času plnenia podľa bodu 5.1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným
spolupôsobením zo strany objednávateľa (poskytnutím súčinnosti objednávateľa) dohodnutým v tejto
zmluve.

5.3. V prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela – časti a.) podľa tejto zmluvy z dôvodov
nie na strane objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má objednávateľ právo žiadať
uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- Eur a náhradu škody vo výške 1.000,- Eur za každý
ďalší začatý kalendárny deň omeškania, pričom zmluva ostáva naďalej v platnosti. Súčasne
objednávateľ určí zhotoviteľovi konečný čas plnenia časti a.) diela zmluvy a vyhlási,
že po prípadnom márnom uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy bez nároku na vrátenie zmluvnej
pokuty a náhrady škody. V prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela – časti b.) podľa
tejto zmluvy po termíne ukončenia mesiaca marec 2020 z dôvodov nie na strane objednávateľa, resp.
nie z dôvodov vyššej moci, má objednávateľ právo žiadať uhradenie zmluvnej pokuty vo výške
10.000,- Eur a náhradu škody vo výške 1.000,- Eur za každý ďalší začatý kalendárny deň omeškania
5.5

O odovzdaní oboch častí diela a.) aj b.) bude vypracovaný preberací protokol potvrdený oprávnenými
zástupcami zmluvných strán. Vzor preberacieho protokolu je prílohou č. 2 tejto zmluvy.

5.6

Zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu zmluvy, ak jeho realizácii bráni okolnosť
vylučujúca zodpovednosť podľa článku XII. a bodu 7. tejto zmluvy, a to po dobu trvania takej
okolnosti. V takom prípade sa doba realizácie predlžuje minimálne o dobu trvania prekážky, ktorá
bráni zhotoviteľovi realizovať predmet zmluvy. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie
predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po
uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe.
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Článok VI.
MIESTO ODOVZDANIA/PLNENIA
6.1

Miestom odovzdania/plnenia predmetu zmluvy je: Arch caffe s.r.o., Družstevná 5, Liptovský
Mikuláš 031 01
Článok VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1 Práva a povinnosti zhotoviteľa
a) Zhotoviteľ je povinný dodržať predložený mediaplán, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy a
obsahuje popri iných aj tieto základné údaje: objem objednaných impresií (v tisícoch), dohodnutá
cena CPT (Cost Per Thousand – cena za tisíc impresií), definované ciele reklamnej kampane – KPI
(Key Performance Indicator), časové okno kampane – jej presné trvanie a ďalšie podrobnosti
nevyhnutné pre nastavenie a priebeh kampane.
b)Zhotoviteľ je povinný realizovať kampaň v období jedného kalendárneho mesiaca v rámci
stanoveného časového priestoru v článku 5.1 v geografickom rozsahu (GEO) krajín V4 (Slovensko,
Česká republika, Maďarsko, Poľsko).
c) Zhotoviteľ je povinný priebežne informovať objednávateľa o priebehu reklamnej kampane
a konzultovať s ním postup pri jej realizácii.
d) Zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 10 pracovných dní po skončení mediálnej kampane výstup,
ktorým je štatistika (dashboard), v ktorej je vyčíslený počet on-line bannerovej reklamy. Výstup
objednávateľ preberie podpísaním preberacieho protokolu. Vzor preberacieho protokolu je uvedený
v prílohe č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zástupcom pre preberanie výstupov
v zmysle tohto článku zo strany objednávateľa vrátane podpisu na preberacom protokole je poverený
zamestnanec objednávateľa. Objednávateľ v preberacom protokole uvedie meno a priezvisko
zástupcu zo strany objednávateľa ako aj zo strany poskytovateľa.

7.2 Práva a povinnosti objednávateľa
a) Objednávateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi umiestniť na svoju web stránku tracking
pixely, ktoré tvoria nevyhnutnú podmienku zberu dát potrebných pre optimalizáciu reklamnej
kampane.
b) Objednávateľ má právo na nasadenie nezávislého meracieho systému za účelom kontroly
dodaného rozsahu reklamnej kampane.
c) Objednávateľ je povinný oboznamovať poskytovateľa so všetkými novými skutočnosťami, ktoré
môžu mať vplyv na plnenie predmetu zmluvy.
d) V prípade potreby je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od poskytovateľa ďalšie doklady
potrebné na preverenie oprávnenosti výdavkov.
Článok VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU ZMLUVY
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8.1

Zhotoviteľ je povinný vykonané dielo odovzdať tak, aby ho bolo možné riadne prevziať a užívať na
dohodnutý účel a dohodnutým spôsobom.

8.2

Prevzatie diela – časti a.) aj časti b.) bude uskutočnené podpísaním preberacieho protokolu. Preberací
protokol potvrdený oprávnenými zástupcami zmluvných strán bude vyhotovený po potvrdení
správnosti obsahu predmetu zmluvy ako celku.

8.3

Ak pri prevzatí časti a.) diela v zmysle bodu 2.1 objednávateľ zistí, že dielo má vady, ktoré bránia
jeho používaniu na dohodnutý spôsob, takéto dielo neprevezme. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať
dielo po odstránení týchto vád. Objednávateľ má v prípade takéhoto neprevzatia diela a následného
prekročenia lehoty dodania podľa bodu 5.1 právo postupovať podľa bodu 5.3.

8.4

Objednávateľ je povinný časť a.) diela prevziať, ak zhotoviteľ plní riadne a včas, t.j. bez vád, ktoré
bránia používaniu diela na dohodnutý spôsob.

Článok IX.
SANKCIE
9.1

Objednávateľ je oprávnený uplatniť u zhotoviteľa úrok z omeškania vo výške podľa Obchodného
zákonníka v prípade porušenia bodu 10.8, t.j. ak objednávateľom reklamovanú vadu zhotoviteľ
neodstráni v zmluvne dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú
pokutu do výšky 0,5% z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatenie úroku z omeškania
nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dodať reklamovaný predmet plnenia podľa zmluvy.

9.2

V prípade omeškania s úhradou faktúry podľa čl. IV tejto zmluvy objednávateľom je zhotoviteľ
oprávnený uplatniť si úrok z omeškania vo výške podľa Obchodného zákonníka za každý aj začatý
deň omeškania počínajúc 14 dňom omeškania.

9.3. Úrok z omeškania podľa Obchodného zákonníka zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej
zmluvnej strane v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla povinnej zmluvnej
strany.

Článok X.
ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY
10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanovením článku II. a bude mať
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
10.2 Dielo má vady ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite, čo spôsobuje, že ho nie je možné použiť na dohodnutý spôsob
b) má právne vady alebo v zmysle § 559 Obchodného zákonníka je zaťažené inými právami tretích
osôb.
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10.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

Článok XII.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA A PRÁVNE VZŤAHY
12.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy budú uvedené v liste
podpísanom oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo mailom, ktorý
bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom
s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
12.2 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedia pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej uzatvorením, ako aj o všetkých informáciách,
ktoré majú charakter dôverných informácií alebo tvoria predmet obchodného tajomstva druhej
zmluvnej strany alebo inej tretej osoby („dôverné informácie“). Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné
informácie používať výlučne na účely plnenia tejto zmluvy, prijať všetky potrebné kroky na ochranu
a zabezpečenie dôverných informácií pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe a
nesprístupniť dôverné informácie žiadnej inej osobe.
12.3 Povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku zmluvy môže zmluvnú stranu zbaviť jedine
súd alebo štatutárny orgán druhej zmluvnej strany formou predchádzajúceho písomného súhlasu.
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií v prípade, ak sa
budú uplatňovať práva z tejto zmluvy súdnou cestou, alebo na orgánoch verejnej moci, alebo ak
povinnosť poskytnutia informácií vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu.
12.4 Týmto záväzkom mlčanlivosti nie je v prípade takejto povinnosti dotknuté zverejnenie tejto zmluvy
ako povinne zverejňovanej zmluvy.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok mlčanlivosti podľa tejto zmluvy ostane v platnosti aj
po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou a to minimálne 5 rokov od jej ukončenia.
12.6 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie
sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami.
V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa
Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory
vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne
a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
12.7 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto zmluvy sa považuje prekážka,
ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno
rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo
prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce
zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené,
najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom
postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
právo odstúpiť od zmluvy.
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12.8 Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana
v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
12.9 Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej
začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa,
ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak
ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo
sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa
posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle
emailom alebo faxom.
12.10 Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne formou dodatkov k tejto zmluve po
predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
12.11 Zmluva nadobúda účinnosť po schválení procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa
príspevku (napr. riadiaceho orgánu, implementácia a pod.), v opačnom prípade táto zmluva účinnosť
nenadobudne. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ zhotoviteľovi na adresu, uvedenú v tejto
zmluve.

Článok XIII.
UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA NÁKLADOV
13.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.
13.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo
odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi
objednávateľom a zhotoviteľom musí odstupujúca zmluvná strana vysporiadať pohľadávky druhej
zmluvnej strany do 10 dní od písomnej dohody o odstúpení tejto zmluvy.
13.3 Od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia
zmluvy.
13.4 Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy považuje najmä:
a) preukázané porušenie právnych predpisov SR, v rámci realizácie predmetu zmluvy, súvisiacich
s činnosťou zmluvných strán;
b) ak cena diela bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
c) opakované porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy;
d) zastavenie realizácie predmetu zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa;
e) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa, resp. zastavenie
konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup zhotoviteľa do likvidácie;
f) ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní,
g) opakované dodanie predmetu zmluvy so zásadnými vadami, ktoré bránia jej používaniu na
dohodnutý sposob
13.5

V prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť
okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je
zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v
dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia
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zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. V tomto
prípade sa takéto porušenie zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie zmluvy.
13.6

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy
druhej zmluvnej strane.
Článok XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa
vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
SR.
14.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Ak
nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v ten istý deň oboma jej Zmluvnými stranami, za rozhodujúci deň
pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladať deň, v ktorom druhá zmluvná strana podpíše Zmluvu
neskôr.
14.3 Zmena ceny diela je prípustná len v nasledujúcich prípadoch - ak sa zmluvné strany na zmene
dohodnú písomne potvrdením oboma stranami, alebo ak sa zmení zákonná sadzba DPH a pri zmene
colných a daňových predpisov, v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny,
vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. a jeho vykonávacej
vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z.z.
14.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že úhrada predmetu zmluvy bude realizovaná na základe získania
finančných prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ a je povinný strpieť výkon
kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami a to kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP oprávnenými osobami, ktorými sú:
a)
Riadiaci orgán a ním poverené osoby,
b)
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
c)
orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
d)
splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
e)
osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
14.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným,
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa
v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie
ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému
účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca
právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
14.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto zmluvy
prechádzajú v súlade s právnymi predpismi aj na ich prípadných právnych nástupcov.
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14.7 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných
očíslovaných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise oprávnených zmluvných strán
stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
14.8 V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo
i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa
niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez
zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce
alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
14.9 Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu
ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo dôjde k takejto zmene. Pokiaľ sa z dôvodu
oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene miesta doručovania nepodarí včas a riadne
doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa deň neúspešného pokusu o opakované
doručenie písomnosti za deň doručenia písomnosti druhej zmluvnej strane so všetkými právnymi
dôsledkami pre dotknutú zmluvnú stranu.
14.10 V prípade rozhodnutia zhotoviteľa, alebo objednávateľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti,
predaja podniku alebo jeho časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok
zhotoviteľa, alebo objednávateľa, jeho vstupe do likvidácie, je zhotoviteľ, alebo objednávateľ
povinný preukázateľne oznámiť objednávateľovi, resp. zhotoviteľovi uskutočnenie takejto zmeny
a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedajú za všetky škody z toho
vyplývajúce.
14.11 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z toho dva (2) obdrží objednávateľ a dva (2)
zhotoviteľ.
14.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité
a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju
podpísali.
14.13 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Mediaplán
Príloha č. 2: Vzor preberacieho protokolu

Miesto a dátum podpisu zmluvy:

Podpisy:
..................................................
Objednávateľ

...................................................
Zhotoviteľ
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Príloha č. 1:
Mediaplán

Názov

Umiestnenie

Trvanie
kampane

Typ

Formát

GEO

Počet
impresií

KPI

Dodávka
reklamného
priestoru

Appnexus, OpenX, Google,
Crimtan select Pubmatic,
CPEx, Mediashakers, Redux
media, Improve digital

1 kalendárny
mesiac

Banner

(min.
200x200)

SK,
CZ,
PL,
HU

4.000.000

Predstaviť a
zviditeľniť
značku na trhu
V4
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Cena
CPT (v
€)

Cena spolu
(v € bez
DPH)

Cena spolu
(v € s DPH)

Príloha č. 2:

Vzor preberacieho protokolu č. ......./2019 (2020)
k Zmluve o dielo č. ....../2019
Zhotoviteľ:
Sídlo:
V zastúpení:
Objednávateľ:
Sídlo:
V zastúpení:

Preberacie konanie
Poskytovateľ potvrdzuje, že objednávateľovi odovzdal a objednávateľ potvrdzuje, že od poskytovateľa
prebral výstup, ktorým je mesačná štatistika, v ktorej je vyčíslený počet on-line bannerovej reklamy
v súlade s bodom 7.1 Zmluvy o dielo č. ....../2019
Poskytovateľ vyhlasuje, že plnenie predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole bolo v sledovanom
období zrealizované v súlade s bodom 2.1 Zmluvy o dielo č. ....../2019.

V ............................... dňa................................

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

________________________

________________________________
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