ZMLUVA O DIELO
č.11/2019-OVDI
uzatvorená podľa § 536 - § 565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“)v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)
uzatvorili
Zhotoviteľ:
Zastúpený:
Sídlo:
Kontaktný pracovník:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:

BoArt, s.r.o.
Bedrich Schreiber, konateľ
Brečtanova 14/c, 831 01 Bratislava
........................, e-mail: ......................., tel.: .......................
45376077
.......................
.......................
....................... .......................
.......................

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
Objednávateľ:
Zastúpený:
Sídlo:
kontaktný pracovník:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Mgr. Marek Brieška, PhD., riaditeľ Odboru verejnej diplomacie
Ing. Ivana Čermáková, riaditeľka Finančného odboru
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
......................., tel. .......................; e-mail: .......................
00699021
.......................
Štátna pokladnica
....................... .......................
.......................

(„Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“ ďalej spolu len ako zmluvné strany alebo jednotlivo len ako „Zmluvná strana“)
uzatvorili túto Zmluvu:
Článok I. PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť a dodať Objednávateľovi Dielo „Ocenenie ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vyslanec dobrej vôle/A Goodwill Envoy“ v troch verziách
odlíšených menom oceneného. Zhotoviteľ sa zaväzuje previesť na Objednávateľa práva nakladať s Dielom a súčasne
sa Objednávateľ zaväzuje Dielo, vyhotovené v súlade so Zmluvou a požiadavkami Objednávateľa prevziať a zaplatiť
za jeho dodanie zmluvnú cenu.
2. Schválenie Diela na realizáciu: Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť návrh grafického vyhotovenia Diela, osobitne pre
každého oceneného, na vyjadrenie Objednávateľovi a zaväzuje sa vykonať a zapracovať v Diele všetky úpravy a
opravy žiadané Objednávateľom.
Článok II. DIELO
1. Dielo „Ocenenie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vyslanec dobrej vôle/A Goodwill Envoy“
v troch verziách odlíšených menom oceneného, osobitne na mená, ktoré poskytne v dostatočnom časovom
predstihu Zhotoviteľovi Objednávateľ. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje Dielo vyhotoviť s použitím textových a grafických
podkladov dodaných Objednávateľom a podľa výtvarno-grafických predlôh vytvorených Zhotoviteľom a schválených
Objednávateľom. Komunikácia medzi zmluvnými stranami, resp. odovzdanie a prebratie podkladov podľa predchádzajúcej
vety bude prebiehať podľa dohody zmluvných strán. Dielo pozostáva z týchto súčastí:
a) vyhotovenie výtvarno-grafických návrhov uznaní, resp. ocenení,
b) vyhotovenie troch sklenených plastík od p. Gordany Turuk v približnom formáte A3 z výtvarno-grafických predlôh
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„Vyslanec dobrej vôle/A Goodwill Envoy“ a s háčikmi na zadnej strane na zavesenie uznaní na stenu,
c) vyhotovenie troch kaziet na plastiky s tmavomodrým polepom z imitácie kože a razbou na vrchnej strane kazety,
d) osobitnou súčasťou vyhotovenia Diela sú certifikáty pravosti sklenených plastík od p. Gordany Turuk.
Článok III. ZMLUVNÁ CENA
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene 3. 240,00 € vrátane DPH za dodanie Diela vyhotoveného podľa ustanovení
tejto Zmluvy.
2. Právo Zhotoviteľa žiadať úhradu zmluvnej ceny a povinnosť Objednávateľa uhradiť zmluvnú cenu vzniká až po
odovzdaní a prevzatí Diela spolu s dodacím listom, ktorý vyhotoví Zhotoviteľ.
3. Objednávateľ neposkytuje zálohy alebo preddavky na vyhotovenie a dodanie Diela.
4. Úhradu zmluvnej ceny urobí Objednávateľ po prevzatí Diela podľa údajov vo faktúre bezhotovostným prevodom
na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy v lehote do 30 dní od doručenia faktúry. K faktúre bude
pripojený dodací list. Dodací list k dodanému Dielu bude obojstranne potvrdený zástupcami zmluvných strán, t. j.
Zhotoviteľom a za Objednávateľa kontaktná osoba uvedená v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne iná Objednávateľom
poverená osoba. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
Článok IV. DODANIE
1. Termín dodania: Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo dodať v termíne najneskôr do 02. decembra 2019.
2. Miesto dodania: Miestom dodania je sídlo Objednávateľa. Dodanie Diela oznámi Zhotoviteľ telefonicky aspoň dva dni
pred dodaním.
3. Zhotoviteľ je povinný s Dielom odovzdať Objednávateľovi všetky doklady, ktoré sa na Dielo vzťahujú a umožniť
mu ďalej s Dielom nakladať.
Článok V. VADY DIELA
1. Zhotoviteľ je povinný dodať Dielo v súlade so schválenou grafickou vzorkou, v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré
určuje Zmluva. Zárukou za akosť Diela preberá Zhotoviteľ na seba záväzok, že Dielo bude spôsobilé na použitie na
Zmluvou dohodnutý, inak na obvyklý účel a že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase prechodu nebezpečenstva škody na Objednávateľa, aj keď sa
stanú zjavnými až po tomto čase.
3. Za vadné sa považuje aj dodanie iného Diela, ako bolo dohodnuté v tejto Zmluve alebo Diela, ktoré nezodpovedá
dohodnutej kvalite vyhotovenia a dodanie Diela po dohodnutom termíne, resp. po termíne, ktorý bol platným
dodatkom k Zmluve určený za náhradný termín dodania alebo dodanie Diela s právnymi vadami, o ktorých
Objednávateľ nemohol v čase uzavretia Zmluvy vedieť.
4. Ak je dodaním Diela s vadami porušená Zmluva podstatným spôsobom, môže Objednávateľ:
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného Diela, odstránenie právnych vád alebo žiadať vrátenie už
zaplatenej ceny vadného Diela,
b) odstúpiť od Zmluvy bez úhrady zmluvnej ceny.
Článok VI. ZMLUVNÁ POKUTA A ÚROKY Z OMEŠKANIA
1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v lehote podľa Článku IV. bodu 1 vzniká Objednávateľovi
právo účtovať Zhotoviteľovi účtovanie zákonného úroku z omeškania zo zmluvnej ceny podľa Článku III. bodu 1
2. Zhotoviteľ má voči Objednávateľovi nárok na účtovanie zákonného úroku z omeškania zo zmluvnej ceny podľa
Článku III. bodu 1 za každý začatý deň omeškania úhrady zmluvnej ceny na základe faktúry a v lehote podľa Článku
III. bodu 4.
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Článok VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, ako aj ďalšími príslušnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne
zverejňovanou zmluvou.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej
zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že má vysporiadané všetky právne vzťahy voči tretím osobám, ktoré nie sú účastníkmi
alebo zmluvnými stranami tejto Zmluvy, vrátane práv k všetkým autorským dielam, ktoré sú v zmysle zákona
č.185/2015 Z.z. v platnom znení súčasťou Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy.
5. Zmluvu je možné meniť alebo doplniť iba písomnými a číslovanými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými
stranami. Dodatky k tejto Zmluve nadobúdajú platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré vzniknú pri plnení tejto Zmluvy, budú riešiť predovšetkým
dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že spory budú riešiť prostredníctvom
príslušného súdu Slovenskej republiky.
7. V otázke doručovania sa Zmluvné strany dohodli na aplikácií pravidiel zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok v znení neskorších predpisov, pričom adresami na doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán
uvedené v záhlaví Zmluvy alebo iné adresy, ktoré si Zmluvné strany vopred písomne oznámili.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je určitá,
slobodná a vážna, nekonajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola
obmedzená.
9. Táto Zmluva má 3 strany, bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch a každý rovnopis má platnosť originálu, pričom
Zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis Zmluvy a Objednávateľ obdrží tri rovnopisy Zmluvy.

Bratislava ................2019

Mgr. Marek Brieška, PhD.
riaditeľ
Odboru verejnej diplomacie
Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí
Slovenskej republiky

Bratislava .................2019

Bedrich Schreiber
konateľ
Agentúra Boart, s.r.o.

Ing. Ivana Čermáková
riaditeľka
Finančného odboru
Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
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