
Zmluva o dielo ö. 04l20t4
uzatvorená medzi

I. Zmluvné strany
l .1 Miestna aköná skupina Stará Öierna voda

so sídlom: Hlavná297,925 03 Horné Saliby, Slovenská republika
§tatutárny zástupca: Ing. Pavol Dobosy, predseda zdruZenia
IÖo:42156122
DIÓ: 2022'710173
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.

Öíslo úötu: 10858326 l 5200
IBAN: SK 92 5200 0000 0000 l085 8326

td'ale j len. objednávatel' l - MAS Stard (ierna voda,1

a

1.2 Miestna aköná skupina Dudváh
so sídlom: 925 32YeíkáMaóa ö.l 37, Slovenská repub|ika
§tatutárny zástupca: Ing. §tefan Lancz, predseda oböianskeho zdruZenia
IÖo:42 156131
DlÓ:2022713693
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
ÖísIo úötu: 059445500 l/5600
IBAN: SK53 5600 0000 0005 9445 500l

(d alei len: obiednctvateí 2 -l4,4S Dudláh)

a

1 .3 Oböianske zdruáenie KRAS
so sídlom: 049 l l Ple§ivec, Ösl. Armády 478, Slovenská republika
§tatulimy zástupca: §tefan Zsóri, predseda zdruZenia
lÖo: 42 100 356
D|Ó: 022651873
Bankové spojenie: 2772924851 10200
Císlo úötu: V§eobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK 61 0200 0000 0027 7292 485l

(dblej len: objedruivatel 3 - OZ KMS)

a
1.4 PartnerstvoKrtí§skehoPoiplia

so síd|om: Lesenice 221,99l 08 Lesenice, SJovenská republika
§tatutámy zástupca: Ing. Katarína §kdlová, predsedníök a zdruienia
Iöo: 45 02l 988
DIÓ: 2022642897
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Óíslo úötu, 10560941 l 5?O0
[BAN: SK 21 5200 0000 0000 l056 0941

(dalej len: objednálateI 4 -PKP)

a
1.5 micropix, s,r.o.

So sídlom: Krásna 1081/27,924 01 GaIanta
§tatutárny zástupca: Ing. Róbert Baros, konatel' spoloönosti
ICO:36774936
IÖ DPH: SK2O12374574
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s., poboöka Galanta
Císlo úötu: l083039000/ 1ll1
IBAN: SK52 11 1 1 0000 0010 8303 9000

(d'alej len,, zhot ovií e l " )
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uzatvorili dne§ného diia podl'a §536 a nasl. zákona ö, 513/1991 Zb, Obchodného zákonníka túto zmlur,Tr

die1o na ,,Grafickú prípra!,u a tlaó marketingovlch materiálov OVO-CE JIJH".

2.'l Zhotovitel'
,,Grafická

Oois sluZieb:
Aktiyita A:

,,GraJická príprava a tlaé informaénej broíúry ,,Sieí' pestovatel'ov ovocía na juínom Slovensku"

na propagáciu miestnych pestovate l' ov ovocia"' - 
V" rámci rea\izácié prolektu s názvom,,Sladkly' a zdravj, Zivot - ovocná cesta Juzného Slovenska"

bude vlvorená informaöná broZúra s názvom: Siet' pestovatel'ov ovocia najuZnom Slovensku. Tieto broZÚry

budú Óbsahovat'údaje z územia v§etkj,ch projektovlch parlnerov. Infomaöné broZúry budú obsahovat'

základné informácie a popisy pestovatel'ov ovocia v slovenskom, mad'arskom a anglickon jazyku.

Informaöná broZúra bude slúZit'na propagáciu miestnych pestovatel'ov ovocia a na informovanie verejnosti o

projekte.
Súöast'ou sluZby bude technická a grafická príprava a tlaö informaönej broZúry ,,Siet' pestovatel'ov

ovocia na juZnom Slovensku".
Technická a obsahová §trr-rktúra informaönej broZún,:

} Vj,stup: textová öast', grafická öast', fotodokumentácia
} Formát brofiry: 'A5
} Rozsah: rnin. 32 strán vnútro + 4 obálka
} Papier: obálka min. 170g ONL, r,nútro min. 1 15g ONL
} Farba: 4+4 CMYK
> §itá vázba
} Poöst kusov; min. 4 000 ks (1 000 ks x 4 MAS)
l Jazyk: slovensk;i, mad'arskf a anglickli.

Aktiyita B:
,,Grafická príprava a tlaé trhanej map)) pestovatel'ov ovocia vo íormáte A3"
öal§ím marketingovlm materiálom uröenym na propagáciu pestovatel'ov ovocia bude trhaná mapa.

Mapa v tlaöenej forme bude trhacia vo fomáte A3, obojstranná (lepená), min. 20 listov. Na.jednej strane

budi umiestnená mapa a na dluhej strane budú uvedení podnikatelia, fyzické osoby, ktorí sa zaoberajú s

pestoVaním oVocia.
Technická a obsahová §truktúra a parametre tlaöenej mapJ4

} V!,stup: jedna strana grafická óast': mapa, druhá stmna - textová öast': podnikatelia, ktori Sa

zaoberajú pestovan ím ovocia
} Formát: A3
} Rozsah: dvo.jstrana
) Y ázba,. Iepená zhora, min.20 listov
} Poóet kusov: min.l60 ks
} Farba: 4+4 CMYK
} Papier: min. 135g ONM
D Jazyk: slovensk!,

Aktivita C:
,,GraJická prípravű a tlaö trhanej mapy pestovatel'ov ovocía vo íormáte A4"
Dal§ím marketingovjm materiálom uröenlj,m na propagáciu pestovatel'ov ovocia bude trhaná mapa.

Mapa v tlaöenej forme bude trhacia vo formáte .A4, obojstranná (lepená), min. 20 listov, Na jednej strane

bude umiestnená mapa a na druhej strane budú uvedení podnikatelia, fyzické osoby, ktorí sa zaoberajú s

pestovaním ovocia. V rámci tejto aktivity budú 2 graíické spracovania: 1. grafické spracovanie (1, strana:

mapa,2. strana: textová öast) pie územie MAS Dudváh a MAS Stará Öierna voda a 2. grafické spracovanie

(1. strana: mapa,2. strana: textová öast') pre územie OZ Kras.
Technická a obsahová §tn]ktúra a patatttq]!rc ]!14]!9!qi lqap)l

} Vly'stup:.jedna strana _ grafická óast': mapa, druhá strana - textová öast': podnikatelia, ktory sa

zaoberajú pestovanim ovocia
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Il. Predmet zmluvy
sa zavitntje, Ze za podmienok v tejto zmluve dohodnutj,ch realizuje sluZbu s názvom

príprava a tlaó marketingov!,ch materiálov ovo-CE JUH'.



3.1

Názov

} Formát: A4
} Rozsah: dvoj strana
I Yázba: lepená zhora, min.20 listov
} Poóet kusov: min.250 ks
} Farba: 4+4 CMYK
} Papier: min. 135g ONM
} Jazyk: slovensk!.

2.2 Objednávatel' sa v zmysle §537 Obchodného zákonníka zavánlje prevzíat' ukonóené dielo
v dohodnutom tetmíne a rozsahu plnenia a zaplratit zaá cenu dohodnutú pod|'a öl. ITI. tejto zmluvy o

dielo, ak dielo zodpovedá zmluvne dohodnutj,m §pecifikáciám.

Cena za dielo, tak ako je
nasledor,ná:

III. Cena a platobné podmienky
uröené v bode 2.1 tejto zmluvy na základe poskynutej cenovej ponuky je

Aktiyitq A:
Grafická príprava a tlaö informaönej
broiúry ,,Siet' pesto\aíel'ov ovocia na
jUznom Sloven§ku" na propagáciu
miestnych pe§toyatelbv ovocia

Aktiyiía B:
Grafická príprava a tlaö trhanej mapy
pe§toyate|'ov ovocia vo formáte A3

1!tivita C.-

Grafická príprava a tlaö trhanej mapy
pesto},atel'ov ovocia vo formáte A4

cena celkom

poöet cena za
ks jednotku bez

DPH
(EUR)

4 000 o 55

Cena celkom DP}l2OoÁ Cena celkom
bezDPH (EUR) (EUR)
(EUR)

2 200,00 440,00 2 ó40,00

160

250
(2,* l25)

800,00

800,00

3 800,00

l60,00

160,00

760,00

9ó0,00

9ó0,00

4 560,00

5.00

3,20

Nákladv na aktivitu A rozdelené medzi projektoIí,ch partnerov:

Názov organizácie Poóet
ks

Cena Za
jednotku bez

DPH
(EUR)

0.55

U.) )

0.55

0,55

cena celkom
bez DPH

DPIJi 20oÁ
(EUR)

cena celkom
(EUR)

660,00

660,00

660,00

660,00

2 640,00

cena celkom
(EUR)

240,00

240,00

240.00

240.00

960,00
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1 000

1 000

1 000

] 000

Cena za
jednotku b€Z

DPH
(EUR)
§nn

5,00

5,00

5,00

5.'00

(EUR)

550,00

550,00

550,00

550,00

2 200,00

cena celkom
bez DPH
(EUR)

200,00

200,00

200,00

200,00

800,00

l l0,00

l l0,00

l l0.00

l l0,00

DPIli20o/o
(EUR)

40,00

40,00

4o,00

40,00

1ó0,00

Celkom

Názov organizácie

Miestna aköná skupina Stará Öiema voda

Miesrna akfná skupina Dudváh

Partnerstvo Krtí§skeho Poiplia

oböianske zdruzenie kRAs
Celkom

4 000

40

40

40

40

l60

440,00

Nákladv na aktivitu B rozdelené medzi proiektovJlch parlnerov:

Poóet
k§



Nákladv na aktivitu C rozdelené medzi prqektov,i,clr patlnerov:

Názov organizácie

Miestna aköná skupina Dudváh

oböianske zdruzenie kRAs
Celkom

Poöet
ks

Cena za
jednotku beZ

DPH
(EUR)
] )o

] )o

3,20

cena celkom
bez DPH
(EUR)

400,00

40o,00

800,00

DPIJi 20o^
(EUR)

80,00

80,00

160,00

cena celkom
(EUR)

4ti0.00
,180,00

960,00

125

125

250

slovom: §tlT itisícpát'sto§est'desiat eur,

Zhotovitel' je platitel' DPH!

3.2 ob1ednávatel' 1, objednávatel' 2, objednávatel' 3 a objednávatel' 4 sa zavázujÚ, 2e zaplaíta

zhotovite|'ovi cenu dohodnutú v öl. 3.1 telto zmluvy na základe vystavenej faktúry. SluZba bude finarrcovaná

z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013, os 4 LEADER, opatrenie 4.2 Vykonávanie
projektov spolupráce (Európsky polhohospodársky íbnd pre rozvoj vidieka a §tátny rozpoÖet) v rámci

realizácie projektu s názvom ,,Slad\i a zdravj, iivot - ovocná cesta .Iuiného Slovenska" (zmluva

poskínutí NFP ö. 0800550). Platba bude realizovaná po realizácie zákazky. Platba bude realizovaná v

etapách na základe faklúr so splatnost'ou 30 dní, najneskör do konca mesiaca nasledujúcom po kalendámom
mesiaci, za ktor,j, odmena pnnáleZí,

- l. etapa po realizácii aktivity A
- 2. etapa po realizácii aktivity B
- 3. etapa po realizácii aktivity C

Faktúry musia b14' vystavené jednotlivo na organizácie podl'a rozdelenia nákladov v rámci
jednotlir".ich aktivít - MAS Stará Öiema voda, MAS Dudváh, Partnerstvo Krtí§skeho Poiplia a OZ Kras.

IV. Termíny plnenia
4. l Zhotovitel' sa zavázuje odovzdat' predmet diela tak, ako je uröenli v ölánku Ii. a 1ll, tejto zmluv,v

o rlielo max. do 30.09,2014.

V. Zmluvné pokuty
5.1 V prípade, ak zhotovitel' nedodrZí dohodnut;i, termín plnenia podl'a ólánku IV. tejto zmluvy o dielo

je povinnj, zaplatii objednávatel'ovi zmlur,nú pokutu vo qi§ke 0,05% z pevnej ceny za c]ielo za

6.1

kaZd! deii ome§kania.
Ak zhotovitel' z vlastnej viny nezaóne práce spojené s odstránením vád diela do 30 dní od

doruöenia odövodnenej písomnej reklamácie objednávatel'a, je povinnli, zaplatit' objednávatel'ovi

zmlul,nú pokutu vo q_i§ke 0,05% z permej ceny za dielo za kaZdj, deii ome§kania.

VI. Spoluprácaotljednávatel'a
objednávatelia s a zaváztljú odovzdat' zhotovitel'ovi potrebné inforrnácie a podklady vöas, v tozsahu
a v tetmínoch dohodnutlch v tejto zmluve, prípadne na rokovaniach so zhotovite|'om,

VII. Ostatnédojednania
7_ l Zhotovitel' pot\Tdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou diela, Ze sú mu známe v§etky

technické, kvalitatívne ainé podmienky nevyhnutné k realizácii die|a aLe disponuje takyrni
kapacitami a odbomimi znalost'ami, ktoré sú k zhotoveniu diela nelyhnutné.
Zhotovitel'je zodpovedny za vady a nedostatky, ktoré dielo vykazuje v öase jeho odovzdania. Za
vady diela, na ktoré sa vzt ahuje záruka, zodpovedá zhotovitel' objednávatel'ovi v t,ozsahu tejto

záruky.
Zhotovitel'na písomnú v}zlu objednávatel'a najneskór do 30 pracovnlich dní posúdi oprávnenost'
reklamácie a odstíáni oprávnene nárokované chyby, ktoré spadajú do predmetného plnenia tejto

zmluvy v oboj strarme dohodnutom tetmíne, Reklamaöné nároky budú rie§ené na základe
individuálnych poZiadaviek obj ednávatel'a.
Zhotovitel' nezodpovedá za vady spósobené dodrianírn nevhodn}ch pokynov. ktoré mu dal

objednávatel' v prípade, ak objednávatel'a na nevhodnost' tychto poklmov upozomil a objednávatel'

o
3

5.2

7.2

7.3

7.4
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7.5

7.,7

,1.6

na ich dodrZaní tnal, alebo ak zhotovitel' ani pri \ynalození odbomej starostlivosti tuto nevhodnost'
nemohol zistit'.
Zhotoütel' l,yhlasuje, Ze bude pri plneni predrnetu tejto zmlur,y postupovat' s odbomou
starostlivost'ou. Zavázuje sa dodrZiavat' v§eobecne závázné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluly. Zhotovitel'sa bude riadit' vj,chodisko{mi podkladmi objednávate|'a,
pokyrrmi objednávatel'a, zápismi a dohodami oprávnenych pracor,níkov zmluvn}ch strán.
Zhotovitel' ryhlasuje, ie má oprávnenie lykonávat' öinnost' v rozsahu predmetu diela aZe bude
v§etky práce lykonávat' s celkovou odbomou starostlivost'ou a ich uskutoöáovanie bucle
zabezpeöovat' pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou,
Objednávatel'sa zavázuje uplatnit' reklarnáciu vád diela u zhotovitel'a písomne a to bezodkladne po
ich zistení.

VIII. Závereönéustanovenia
8.1 Akékol'vek zmeny tejto zmlurry vyZadujú fonnu písomnóho dodatku podpísaného v§etkjrni

zmlun}mi stranami.
8.2 Práva a povinnosti zmlur,nych strán touto zmluvou vyslorme neupravené, sa riadia príslu§nlinni

ustanoveniami zákona ö. 513/l99l Zb. Obchodného zákorrrríka a ostatnych právnych predpisov
platnych na území Slovenskej republiky.

8.3 Zmluvné strany sa zavázujts urovnai v§etky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predov§etkl|m dohodou.

8,4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmlury bolo alebo sa stalo neplatnym, nebudú tlim dotknuté
ostatné ustanovenia tejto zmluvy, Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nalrladii nov}m, zodpovedajúcim hospodárskemu úöelu tejto zmlur,y, ktoqjl zmluvné strany
sledovali v öase jej podpisu,

8.5 Táto zmluva nadobúda platnost'a úöinnost'diom podpisu v§etkyrni zmluvnlimi stranami.
8.6 Táto zmluva bola lyhotovená v desiatich exemplároch s platnos1'ou originálu, priöom kaZdli

objednávatel' a zhotovitel' obdrZí 2 r.yhotovenia,
8.7 Zmluvné strany r,l,hlasujú. Ze si túto zrnluvu preöítali a Ze táto. tak ako bola r,l,hotovená. zodpovedá

ich skutoönej r,öli. ktoIú si l,zájornne ráZne. zrozumiteI'ne a úplne slobodne prejavili. na dókaz
öoho pripá.l a,lú sloj e podpis1, podpisl, sloj ich §tarutárnvch ot,gánor,

Obj ednár atel' 1 _}I \S Stará Cierna r ocia Ob jednár atel' 2 - }I_\S Dudi,áh

\_Lssgiciach. dria .:. )..l9.- " "'

Obiedná\,atel, _] - OZ KtL{s UDJedna\atel-.l _ Partnerstvo
Krtí§skeho Poiplia

Znoto\ltel' - mleroplx, s.r.o:,
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