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Zmluva o dielo WEBPROFIT s.r.o.

zmluva o dielo

uzatvorená v zmys|e § 536 Obchodného zákonníka (zákon č.5l3lt99tZb|

o rrykonaní softvérov,ých prác

ó.I.
Zmluvné strany

Objednávateí:

Názov firmy: Základná umelecká škola

Sídlo: Janka Kráía 4,953 01Zlaté Moravce

Zastúpená: Mgr. Tomáš Kečkéš

lčo: 37 865 161

Dlč: 2021648343

Bankové spojenie: SK28 0200 0000 0016 33760258, VUB, a.s.

Dodávateí - realizátor:

Názov firmy: WEBPROF|T s.r.o.

Sídlo: Rastislavova 145, 951 41- Lužianky

Zastúpená: Peter Čurgali

tčo: 483L742o

Dlč:

Bankové spojenie: 2900884242 / Z.OLO

ó. tl.

Právne úkony a zastúpenia

1. Vo vzájomnom styku zmluvných strán v zmysle §13 Obchodného zákonníka sú mimo osób uvedených

v čl. l. d'alej splnomocnení jednať títo pracovníci:

Za objednávateía: Mgr. Tomáš Kečkéš

7a realizátora: Jozef Paulov

ó. tIl.

Predmet zmluvy

2, Predmet zmluvy tvorí závázok realizátora zhotoviť dielo, ktoré spočíva vo vytvorení internetovej

Stránky Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach.
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mluva o dielo WEBPROFIT s.r.o.

čI.lv.
Práva a povinnosti zmtuvných strán

Realizátor sa zavázuje, že zhotoví dielo podía čl. Ill tejto zmluvy v dohodnutom čase podía čl. V tejto
zmluvy,

Objednávateť sa zavázuje k súčinnosti pri tvorbe internetovej prezentácie, k dodaniu všetkých
potrebných podkladov pre tvorbu internetovej prezentácie do 3 pracovných dní po podpise zmluvy.

Realizátor má právo na dohodnutú odmenu za poskytnutie práv podía čl. Vl. tejto zmluvy.

Objednávateí sa zavázuje realizátorovi po obdržaní diela zaplatiť dohodnutú odmenu podťa čl. Vl tejto
zmluvy.

5. Ak je na vykonanie niektorej časti diela podía čl. lll. tejto zmluvy potrebná súčinnosť objednávateía, je

realizátor oprávnený určiť na to primeranú lehotu a po jej uplynutí móže od zmluvy odstúpiť, ak na

taký následok upozorní.

Aj ked'sa dielo nevykonalo patrí realizátorovi dohodnutý preddavok podía čl. Vl. tejto zmluvy, ak bol
ochotný díelo vykonať ak mu v tom zabránili okolnosti na strane objednávateía.
Realizátor a objednávateísa zavázujú splniť svoje závázky riadne a včas.

L.

2.

6.

7.

L.

3.

4.

5.

6.

čl. v.
čas dodania diela

Zmluvné strany sa dohodli a realizátor je povinný zhotoviť dielo v termíne v štyroch kalendárnych
mesiacov po odsúhlasení grafického návrhu.

Dielo je zhotovené dňom odovzdania vecíalebo sprístupnením diela na internete.
Zmluvné strany podpíšu preberací protokol. Pred podpisom Preberacieho protokolu, realizátor
predvedie dielo objed návate[ovi.

Dielo sa považuje za dodané aj bez podpisu Preberacieho protokolu zo strany objednávatela, ak
posledný deň termínu uvedeného v ods. 1 tohto článku, nebol na dohodnutom mieste.
Objednávatel nie je povinný podpísať Preberací protokol, a tým prebrať dielo, ak dielo nespíňa vopred
dohodnuté parametre.

ó. vt.

Odmena realizátorovi a platobné podmienky, sankcie

odmena realizátorovi a platobné podmienkv

1. Odmena za vykonané dielo sa stanovuje dohodou medzi zmluvnými stranamiv zmysle prijatých zásad.

2. Zmluvné strany sa dohodli vzhladom k objemu činnosti na pevnej odmene 50O EUR s DPH za tvorbu
internetovej stránky.

3, Firma WEBPROF|T s.r.o. vystaví faktúru na dohodnutú sumu uvedenú v odseku a, v bode 2, tohto
článku,

4, Faktúra bude obsahovať náležitosti v zmysle §12 Zákona č.222/1992 v znení Zákonov č. I65lt993 Zb. a

slúži ako daňový doklad.
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Zmluva o dielo WEBPROF|T s.r.o.

Sankcie

Ak objednávateí neodvedie platbu v termíne splatnosti, uhradí realizátor na vyžiadanie úrok z
omeškania 0,05 % denne z dlžnej čiastky.

Z. V prípade oneskorenia diela podía č.l lll. tejto zmluvy uhradí realizátor na požiadanie objednávateIovi
pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

3. Objednávatel je povinný uhradiť realizátorovi vynaložené náklady alebo škody, ktoré mu vzniknú v

súvislosti so zmenou alebo storno zmluvy,

čl. vll.
Garancia a záruky

Objednávatel je povinný v prípade zistenia vád v diele uvedenom v čl. lll. tejto zmluvy tieto vady

oznámiť bez zbytočného odkladu zhotoviteÍovi písomnou formou alebo elektronickou poštou

Realizátor je zodpovedný za prípadné vady v diele uvedenom v čl. lll. tejto zmluvy a je povínný po

upozornení zo strany objednávateIa túto chybu bez zbytočného odk|adu opraviť
V prípade, že vady diela nebudú realizátorom odstránené v priemernom čase (niaximálne do piatich

pracovných dní ), má objednávate[ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej odmeny
uvedenej v čl. Vl. tejto zmluvy za každý deň omeškania
Záruka sa nevzťahuje na vady a poruchy vzniknuté neodborným zásahom zo strany objednávateťa alebo
tretích osób.

čl. vtll.
záverečné ustanovenia

1,. Zmluva sa stane účinnou dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Zmluvne sa móže zrušiť vzájomnou

dohodou zúčastnených strá n.

2. Zmluvu možno meniť len r4islovne písomne dodatkom k zmluve s podpismi všetkých zmIuvných strán.

3. Všetky doterajšie dohody ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto zmluve medzi zmluvnými

stranami strácajú dňom účinnosti tejto zmluvy platnosť a sú plne touto zmluvou nahradené
4. PokiaI by jednotlivé podmienky tejto zmluvy boli neplatné, a to aj z dóvodu zmeny právnych predpisov

niektorého štátu, v rámci ktorého sa bude plnenie tejto zmluvy uskutočňovať alebo v ktorom bude mať

sídlo niektorá zo zmluvných strán, zostáva platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy nedotknutá. V
takom prípade sa zmluvné strany zavázujú nehradiť neplatné ustanovenia platnými, inak budú na nimi

upravené prípady použité ustanovenia platných pracovných predpisov.

5. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán zvlášť neoprávnené v tejto dohode sa riadia ustanoveniami

slovenských právnych predpisov.

6, Obe strany svojim podpisom potvrdzujú, že si dohodu prečítali a plne súhlasia s jej obsahom, ktoný

odpovedá ich slobodnej a pravej vóli. Ďalej potvrdzujú, že táto zmluva nebula podpísaná tiesni alebo za

nápadne nevýhodných podmienok.

7. Táto zmluva sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky ku dňu podpísania tejto zmluvy.

8. Táto zmluva je vyhotovená v 2-och exemplároch, z ktorých po 1-om vyhotovení dostane každá zmluvná

strana.

b,

1.

1.

2.

3.

4.
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Zmluva o dielo WEBPROFIT s.r.o.

V Lužiankach, dňa 1.12.201,5

Objednávatel':

podpis a pečiatka

Realizátor:

podpis a pečiatka
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