ZMLUVA O DIELO
uzavretá

podľa

§ 536 a násl. Obchodného zákonníka
Článok l
Zmluvné strany

1.1

Zhotoviteľ:

Ing. Martin Kostra
Lipová 2129/22
036 08 Martin 8
č. účtu: IBAN- SK7584100000001141296559
BIC/SWIFT: RIDBSKBX
IČO: 41808576
DIČ: 1072894075
!Č DPH: Nie som platca DPH
(ďalej len "Zhotoviteľ")

1.2

Objednávateľ:

Obec Stráňavy
Májová336
O13 25 Stráňavy
Štatutárny zástupca: Ing. JozefPapán
lČO: 45669627
DIČ: 1083098313
(ďalej len "Objednávateľ")
Článok2

Predmet zmluvy
2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola
vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok
dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dielo - zákazku
"Digitalizácia dát a spoločný portál projektu." Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje
vytvoriť digitálne fotografie pre dizajn spoločného portálu a kiosku na vlastné
náklady digitálnou full-frame zrkadlovkou.

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť hardware vybavenie - server a jeho
internetové pripojenie a kiosk na vlastné náklady pre realizáciu zákazky.
Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady inštaláciu a
konfiguráciu základného serverového software na báze LAMP (Apache HTTP
Server, MySQL!MariaDB, PHP).

2.3.

Predmetom zmluvy je Digitalizácia dát - spracovanie dát z podkladov obce (min.
rozsah 50 fotografií, 20 dokumentov, 3 mapy, 2 cestovné poriadky a iné) a do
obsahu vhodného na prezentáciu na kiosku a spoločného portálu a súčasne
Spoločný portál - registrácia a prevádzkovanie domény, dizajn a programovanie
CMS systému na manažovanie obsahu na portáli formou dynamicky
generovaných stránok podľa cenovej ponuky zo dňa 30.01.2015.

2.4.

Zhotovíte!' sa zaväzuje počas obdobia 5 rokov od účinnosti tejto zmluvy a po
odovzdaní diela zabezpečovať registráciu a prevádzkovanie domény na vlastné
náklady. Povinnosť zhotovíte!'a zabezpečovať a uhrádzať náklady na registráciu a
prevádzkovanie domény končí dňa 31.3.2020.
Článok3
Čas plnenia

3.1

Zhotovitel' sa zaväzuje, že dodá objednávatel'ovi predmet plnenia podl'a ods. 2.1,
2.3, 3.3 tejto zmluvy v termíne do 30.6.2015.

3.2

Dodržanie tohto terminu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávatel'a dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávatel'a s
poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotovitel' v omeškaní so splnenim povinnosti
dodať predmet zmluvy v dojednanom termine.

3.3

Zhotovitel' splní predmet diela v mieste inštalácie servera a kiosku. Digitálne
fotografie zhotovitel' vytvorí v lokalitách určených objednávateľom.
Článok4

Spolupôsobenie objednávatel'a
4.1

Objednávate!' sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce
najmä v zriadení SSH prístupu na server a do MySQL databázy a poskytne
podklady a inštrukcie potrebné pre vykonanie diela špecifikované v bode 2.3 tejto
zmluvy.
Článok5
Cena a platobné podmienky

5.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo - "Digitalizácia dát a spoločný
portál projektu" je spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o
cenách v zneni neskorších predpisov.
Dohodnutá cena predmetu diela je 2980,- EUR, (z toho časť digitalizácia dát:
2180,- EUR a časť spoločný portál: 800,- EUR),
slovom: dvetisíc deväť stoosemdesiat EUR.
Objednávate!' uhradí dohodnutú cenu diela na bankový účet zhotoviteľa.

5.2

Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká
zhotoviteľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov vynaložených od podpísania
zmluvy do jej zrušenia.

5.3

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení
predmetu zmluvy (okrem bodu 2.4) a odovzdaní diela. Faktúra bude splatná do 14
dní od jej odoslania objednávate!'ovi. Odovzdanie diela sa rozumie splnenie bodu
2.3 a 3.3 v termine uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy o čom sa vyhotoví
zápisnica.

Článok6
Zodpovednosť za vady, záruka

6.1

Zhotoviteľ

6.2

Zhotoviteľ

zodpovedá za to. že dielo je zhotovené

podľa

tejto zmluvy.

zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania
Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak
boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
objednávateľovi.

6.3

Zhotoviteľ

6.4

Záručná

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.
doba je 5 rokov a

začína

plynúť

odo

dňa

odovzdania diela

objednávateľovi.

6.5

Zhotoviteľ

sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/
bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dni od uplatnenia
reklamácie.
Článok 7
Záverečné ustanovenia

7.1
7.2

7.3
7.4

7.5
7.6

7.7

V

Túto zmluvu je možné meniť a dopÍňať výlučne formou písomných dodatkov
podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
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.
Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.
Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zo
zmluvných strán obdrží po 2 vyhotoveniach. Zmluva nadobúda platnosť dňom
podpisu oboma zmluvnými strananmi a účinnosť nasledujúci deň po dni
zvereJnema.
Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Občianskeho a Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany sa dohodli, že súhlasia s poskytnutím a ochranou osobných
údajov.
Zmluvné strany si zmluvu nahlas a pozorne prečítali, vyhlasujú, že jej obsahu plne
porozumeli, právny úkon robia slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nerobia
ho v tiesni a je prejavom ich vôle a vzájomnej dohody a na znak súhlasu s jej
obsahom zmluvu potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Stráňavách, dňa

Objednávateľ:

16.3.2015.
Zhotoviteľ:

Ing. Martin Kostra

