Zmluva o dielo č.l/HUSK/1101/1.5.1/0105
podľa § 631 a násl. Obch. zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
banka:
č.účtu:

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári
Ţelezničná 2, 987 01 Poltár
Ing. Zuzana Šmatlíková, štatutárny zástupca
37890778
2021688394
Slovenská sporiteľňa a.s. Poltár
0341265074/0900

Zhotoviteľ:
sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
banka:
č. účtu:

Vladimíra Murínová
Bacúch 153, 976 64 Beňuš,
Vladimíra Murínová majiteľka
43174043
1031027019
---Slovenská sporiteľňa a.s. Brezno
0305 745548/0900

Článok II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby - príprava a zorganizovanie troch informačných
dní, v Poltári, v Rimavskej Sobote a v Bacúchu. v rámci realizácie projektu ,,Rozšírenie
medziregionálnej siete rozvoja riadenia projektov", ktorý bol podporený z finančných
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vidieka v zmysle Programu cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013, kód projektu:
HUSK/1101/1.5.1/0105, oficiálne heslo programu: Budujeme partnerstvá.
Článok III.
Časový a vecný harmonogram
Infodni budú zorganizované podľa nasledujúcej časovej a vecnej špecifikácie:
- Infodeň v Poltári pre minimálne 20 osôb
- Infodeň v Rimavskej Sobote pre minimálne 20 osôb
- Infodeň v Bacúchu pre minimálne 20
Infodni budú realizované v čase od 15.03.2013 do 15.04.2013, bližší termín bude spresnený na
základe objednávky.
Článok IV.
Cena prác a platobné podmienky

Za dielo zaplatí objednávateľ čiastku 1 500,00 € (slovom: jedentisícpäťsto eur), ktorá je v zmysle
cenovej ponuky zhotovenej zhotoviteľom. Cena je stanovená s DPH. Objednávateľ vykoná
úhradu za dielo po zrealizovaní posledného infodňa v Bacúchu. V prípade omeškania platby na
účet dodávateľa má právo fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý omeškaný
kalendárny deň.
Článok V.
Povinnosti zmluvných strán
Zhotoviteľ je povinný:
 zabezpečiť priestory na infodni pre minimálne 20 osôb
 zabezpečiť technické vybavenie priestorov (dataprojektor, notebook, plátno, a iné)
 zabezpečiť občerstvenie pre minimálne 20 osôb (káva, čaj, minerálna voda, chlebíčky, a iné)
 neodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré nastanú a budú mať
vplyv na plnenie predmetu zmluvy
 po dodaní celého predmetu zmluvy odberateľovi vypracovať faktúru za dodané dielo
Objednávateľ je povinný:
 poskytnúť zhotoviteľovi presný termín konania infodní najneskôr 5 dní pred realizáciou
infodňa
 poskytnúť zhotoviteľovi presný počet účastníkov najneskôr 2 dni pred realizáciou infodňa
 poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť a odovzdať všetky relevantné údaje
potrebné pre plnenie zmluvy tak, aby mohol dielo dokončiť v stanovenom termíne
 uhradiť faktúru za poskytnuté služby
Článok VI.
Ukončenie zmluvného vzťahu
Zmluva sa uzaviera len na dobu realizácie predmetu zmluvy, a to od 15.03.2013 do 15.04.2013.
Článok VII.
Výpoveď zmluvy
V prípade závažného porušenia tejto zmluvy je zmluva vypovedateľná s okamžitou platnosťou.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je napísaná v troch exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a
zhotoviteľ 1 vyhotovenie. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a
povinnosti zmluvných strán Obchodným zákonníkom.
Dodatky k tejto zmluve môžu byť urobené iba písomne a musia byť podpísané oboma zmluvnými
stranami.
Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, plne mu porozumeli a na znak súhlasu s
jej obsahom ju podpísali
Zmluva je účinná odo dňa podpisu oboma stranami.

