RÁMCOVÁ ZMLUVA O PRENÁJME BILLBOARDOV A TLAČ A VÝLEP PLAGÁTOV
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“)

Názov spoločnosti:

Keis Media Bratislava, s.r.o.

Sídlo:
Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava
Zastúpený:
Mgr. Elena Kráľovenská, konateľ
Kontaktná osoba:
IČO:
DIČ :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
(ďalej len „dodávateľ“)

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Sídlo:
Špitálska 8, 814 99 Bratislava
Zastúpený:
JUDr. Andrea Císarová, vedúca služobného úradu a riaditeľka
Kontaktná osoba:
JUDr. Andrea Císarová
IČO:
308 114 57
DIČ:
2020850887
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)
I. Predmet zmluvy
1.

Táto zmluva sa uzatvára v rámci realizácie národného projektu „Podpora Centra pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPC) I“. Národný projekt je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

2.

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s poskytnutím
prenájmu billboardov, tlače a výlepu plagátov pre CIPC pre projekt špecifikovaný v ods. 1 tohto
článku Zmluvy, t.j. záväzok dodávateľa poskytnúť plnenie pre objednávateľa – grafická príprava,
tlač, výlep plagátov a prenájom reklamných panelov – billboardov dodávateľa pre zverejnenie
týchto plagátov o rozmeroch 5,1 x 2,4 m v celkovom objeme 125 kusov v rámci SR (z toho 14 ks
BSK a 111 ks SR okrem BSK) a 5 ks rezervných plagátov uskladnených u dodávateľa v rozsahu 1
plagátomesiac a tlač a výlep papierového plagátu na základe a podľa jednotlivých objednávok
dodávateľa ako aj podľa podmienok výzvy na predloženie cenových ponúk zo dňa 5.6.2015,
ktorá tvorí Prílohu č. 2 k Zmluve a v súlade s Prílohou č. 1 Špecifikácia tovaru a cenník, ktorá je
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neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predpokladané množstvo nie je pre objednávateľa
záväzné a je oprávnený nevyužiť celé množstvo a rozsah.
3.

Dodávateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené a je
oprávnený túto zmluvu uzavrieť a pripravený riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté a rovnako je
oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle tejto zmluvy.

4.

Plnenie dodávateľa podľa bodu 2 toto článku Zmluvy bude prebiehať na základe jednotlivých
objednávok objednávateľa, ktoré doručí dodávateľovi vždy najmenej 5 dní pred začiatkom
mesiaca, v ktorom má byť predmetné plnenie poskytnuté na základe objednávky.

5.

Objednávateľ je oprávnený Predmet dodania, respektíve jeho časť neprevziať v prípade a za
plnenie nezaplatiť v prípade, ak nebol riadne a včas zrealizovaný. Za riadne zrealizovaný Predmet
dodania, respektíve jeho časť podľa tejto Zmluvy sa považuje iba taká realizácia, ktorá je bez
vád.

6.

Objednávateľ si vyhradzuje právo predmet tejto dohody zúžiť, rozšíriť a upraviť podľa potrieb,
ktoré vyplynú pri plnení úloh pre objednávateľa.

II. Miesto a termín plnenia zmluvy
1.

Plnenie sa považuje za riadne dodané objednávateľovi jeho dodaním na miesto plnenia
a podpísaním dodacieho listu zodpovedným zástupcom objednávateľa. Dodanie diela na základe
tejto dohody zahŕňa aj jeho dopravu na miesto plnenia. Miestom plnenia (dodania) je adresa
objednávateľa podľa objednávky. Zmluvné strany si určili miesto plnenia v súlade s evidenčnými
číslami reklamných panelov, ktoré tvoria Prílohu č. 3 k tejto Zmluve

2.

Osoba zodpovedná za prevzatie plnenia, potvrdí dodací list svojimi podpisom a odtlačkom
pečiatky objednávateľa hneď po skontrolovaní obsahu a úplnosti dodávky. Mená osôb,
zodpovedných za prevzatie diela, budú uvedené na objednávke.

3.

V prípade, že nie je možné poskytnúť miesto prenájmu – billboard na predmetnom mieste
v stanovenom čase, je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi minimálne porovnateľné
miesto plnenia na základe vopred udeleného písomného súhlasu objednávateľa o zmene miesta
plnenia – predmetu nájmu.

4.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať plnenie podľa tejto Zmluvy v termíne od 1.9.2015 do 30.9.2015

III. Kvalita plagátovacieho papiera a formát plagátov
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1.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie na základe tejto Zmluvy pre plagátovanie billboardov v
kvalite - farebná digitálna tlač, plagátovací papier blueback s váhou 120g/m2.
IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Dodávateľ sa zaväzuje na základe pokynov objednávateľa, prípadne objednávky objednávateľa
dodať objednávateľovi podľa čl. I tejto Zmluvy tlač plagátov riadne a včas a v požadovanej
kvalite.

2.

Výlep plagátov je dodávateľ povinný uskutočniť najneskôr k prvému dňu predmetného mesiaca,
v ktorom má byť plnenie podľa tejto Zmluvy poskytnuté na základe jednotlivej objednávky
objednávateľa doručenej dodávateľovi prostredníctvom e-mailu.

3.

Dodávateľ sa zaväzuje včas a riadne zhotovené plagáty na umiestniť na billboardoch, pričom
umiestnenie plagátov (výlep) prebehne od 1.9.2015 0:00 hod. do 3.9.2015 do 24:00 hod. Pri
omeškaní dodávateľa s umiestnením plagátov sa doba nájmu predlžuje o čas omeškania.

4.

Po skončení doby nájmu sa dodávateľ zaväzuje použité i nepoužité plagáty na svoje náklady
odstrániť, zlikvidovať alebo použiť pre akúkoľvek vlastnú potrebu, ak sa strany nedohodnú
inak.

5.

Dodávateľ je povinný na základe výzvy objednávateľa bezodkladne prevziať podklady na
vykonanie predmetu Dohody pre každý jednotlivý typ plagátu.

6.

Dodávateľ je povinný v lehote plnenia zhotoviť a dodať jednotlivé plnenia podľa tejto Zmluvy
v primeranej kvalite, dohodnutom rozsahu a náklade.

7.

Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť predmet plnenia na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo.

8.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať dielo v rozsahu uvedenom v objednávke, a to najneskôr v lehote
určenej v objednávke objednávateľa

V. Cena a platobné podmienky
1.

Cena predmetu zmluvy – uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
č. MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 181/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.

2.

V cene podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa, vrátane
nákladov na dopravu, spojené s dodaním predmetu zmluvy na miesto plnenia. Jednotkové ceny
plnenia stanovené s DPH, sú súčasťou Prílohy č. 1 k tejto zmluve. Ide o maximálne a konečné
ceny.
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3. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať plnenie počas trvania tejto zmluvy za ceny podľa Prílohy č. 1
k tejto zmluve.
4. Celková cena predmetu zmluvy počas celého zmluvného obdobia nesmie presiahnuť sumu
19.082,50EUR bez DPH (slovom: devätnásťtisícosemdesiatdva eur, päťdesiat centov), 22.899,EUR s DPH (slovom: dvadsaťdvatisícosemstodeväťdesiatdeväť eur).
5.

6.

Cenu za plnenie poskytnuté v súlade s vystavenými písomnými objednávkami sa objednávateľ
zaväzuje uhradiť dodávateľovi na základe faktúry, a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia
faktúry objednávateľovi. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za poskytnuté plnenie až po
poskytnutí celého plnenia pre Objednávateľa, najskôr však 2.9.2015. Prílohu ku každej faktúre
musí tvoriť potvrdenie o plnení podľa čl. VIII bodu .1tejto Zmluvy . Zmluvné strany sa dohodli, že
splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia a jej zaevidovania na Referáte sekretariátu
Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže z dôvodu uplatnenia kontrolných
mechanizmov a v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť finančné prostriedky, resp. časť finančných
prostriedkov bez ohľadu na splatnosť faktúry až vtedy, keď budú obstarávateľskej organizácii ako
prijímateľovi prevedené finančné prostriedky z dotácie orgánov, poskytujúcich nenávratný
finančný príspevok, ktorý bol určený pre realizáciu predmetu tejto zmluvy a v takomto prípade
sa objednávateľ nedostáva do omeškania s úhradou faktúry.

Prílohu ku každej faktúre musí tvoriť potvrdenie o plnení podľa čl. VIII bodu .1tejto Zmluvy .
Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia a jej zaevidovania na
Referáte sekretariátu Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže z dôvodu uplatnenia
kontrolných mechanizmov a v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť finančné prostriedky, resp. časť finančných prostriedkov
bez ohľadu na splatnosť faktúry až vtedy, keď budú obstarávateľskej organizácii ako prijímateľovi
prevedené finančné prostriedky z dotácie orgánov, poskytujúcich nenávratný finančný príspevok,
ktorý bol určený pre realizáciu predmetu tejto zmluvy a v takomto prípade sa objednávateľ
nedostáva do omeškania s úhradou faktúry.
7.

8.

Každá faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č.
222/2004 Z. z.o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak doručená
faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený
vrátiť faktúru dodávateľovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová
lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení objednávateľovi.
Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi preddavok ani zálohovú platbu.

9.

V prípade, ak riadiaci orgán Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako poskytovateľ
nenávratného finančného príspevku pre objednávateľa ako príjemcu, konštatuje neoprávnené
výdavky zapríčinené na strane dodávateľa , objednávateľ je oprávnený požiadať dodávateľa
o vrátenie sumy týchto neoprávnených výdavkov.

10.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za plnenie, príp. jednotlivé časti plnenia Dodávateľa, bude
uhradená bezhotovostným bankovým prevodom. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť
finančné prostriedky bez ohľadu na splatnosť faktúry až vtedy, keď budú obstarávateľskej
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organizácii ako prijímateľovi prevedené finančné prostriedky z dotácie orgánov, poskytujúcich
nenávratný finančný príspevok, ktorý bol určený pre realizáciu predmetu tejto zmluvy
a v takomto prípade sa objednávateľ nedostáva do omeškania s úhradou faktúry
VI. Záruka a zodpovednosť za vady

1.

Dodávateľ je povinný dodať objednávateľovi predmet rámcovej dohody v kvalite a v cenách
podľa podmienok tejto rámcovej dohody, vzhľadom na typ a druh diela a podľa podmienok
v bežnom obchodnom styku a taktiež v množstve stanovenom v jednotlivých písomných
objednávkach. V prípade, že dané podmienky nebudú hoci len sčasti splnené, má predmet
rámcovej dohody - dielo vady. Vady je objednávateľ povinný písomne reklamovať u dodávateľa
bez zbytočného odkladu po ich zistení. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí
uplatniť reklamáciu faxom, resp. e-mailom. Ak dodávateľ dodá dielo s vadami, objednávateľ má
právo požadovať odstránenie vád dodaním náhradného diela za vadné dielo, dodanie
chýbajúceho diela alebo odstúpiť od jednotlivej objednávky a/alebo od rámcovej dohody.

2. Záručná doba na predmet rámcovej dohody je určená v zmysle príslušných právnych predpisov a
začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu rámcovej dohody v mieste plnenia.
3. V prípade výmeny vadného predmetu rámcovej dohody za nový predmet bez vady prestáva
plynúť pôvodná záručná doba a začína plynúť nová záručná doba podľa bodu 2 tohto článku
rámcovej dohody.
4.

Kvalita dodaného diela musí zodpovedať platným technickým normám.

5.

V prípade reklamácie objednávateľa týkajúcej sa tlače plagátov podľa tejto Zmluvy je dodávateľ
povinný odstrániť nedostatky riadne a včas a v termíne, aby nebolo ohrozené plnenie – výlep
a prenájom plagátov na billboardoch podľa tejto Zmluvy. V prípade neodstránenia vady alebo
nedodania opravy vady riadne a včas, je oprávnený objednávateľ požadovať zmluvnú pokutu až
do výšky 100 % z ceny predmetného plnenia, s ktorým sa dostal dodávateľ do omeškania.

6.

Reklamácie objednávateľa týkajúce sa výlepu zrealizovaného dodávateľom môžu byť adresované
dodávateľovi počas trvania reklamnej kampane, ako aj po nej a to vždy iba písomne, na poštovú
adresu dodávateľa alebo na emailovú adresu keismedia@keismedia.sk.

7.

Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu plnenia podľa tejto Zmluvy, resp. na základe objednávky
vybaviť najneskôr v lehote 5 dní od doručenia reklamácie.

8.

Zodpovednosť za dodržanie právnych predpisov v prípade obsahu plagátov obsahujúcich
obmedzenia prezentovania reklamy, znáša objednávateľ. Dodávateľ je povinný poskytnúť
maximálnu súčinnosť pre odstránenie prípadne upozornenie na nedostatky obsahu plagátov.
Dodávateľ je oprávnený odstúpiť už od potvrdenej objednávky, alebo uzatvorenej zmluvy ak
nebola pri potvrdení objednávky alebo uzavretí zmluvy známy obsah plagátov a tieto nie sú
v súlade s dobrými mravmi a právnymi predpismi.
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9.

V prípade zistenia poškodenia výlepu počas trvania reklamnej kampane objednávateľa
vandalizmom alebo poveternostnými podmienkami objednávateľom, je objednávateľ oprávnený
nahlásiť takúto skutočnosť písomne prostredníctvom e-mailu dodávateľovi, ktorý je povinný
najneskôr do 48 hodín od nahlásenia takéhoto stavu zo strany objednávateľa zabezpečiť a
vykonať opravu poškodených výlepov na vlastné náklady.

10. Ak sa po začatí doby nájmu stane časť plnenia na strane dodávateľa nemožným (napr. z
dôvodu poškodenia resp. odstránenia niektorých plagátov a/alebo billboardov a pod.) zaväzuje
sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi do užívania náhradné plochy a/alebo zodpovedajúcim
spôsobom a v zodpovedajúcom počte predĺžiť dobu užívania plôch, ktorých sa nemožnosť
plnenia nedotýka. Ak sa plnenie stane nemožným v celom rozsahu majú strany práva
a povinnosti podľa príslušných zák. ustanovení.

VII. Úroky z omeškania a zmluvné pokuty

1.

V prípade nedodržania termínu dodania dohodnutého množstva predmetu rámcovej dohody do
miesta plnenia má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči dodávateľovi vo
výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu rámcovej dohody za každý deň omeškania. Tým nie
je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

2. Ak dodávateľ neodstráni vady diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.
3. Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto článku Dohody nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej
nesplnením povinností dodávateľa uvedenej v Dohode.
VIII. Kontrola

1.

Dodávateľ je povinný spolu s faktúrou podľa tejto Zmluvy doručiť aj fotografickú dokumentáciu
poskytnutého plnenia podľa tejto Zmluvy , a to vo forme fotografie billboardov preukazujúce
plnenie podľa tejto Zmluvy. Táto povinnosť sa vzťahuje na každé plnenie – nájom billboardov.
V prípade nesplnenia si tejto povinnosti – je oprávnený Objednávateľ predmetné plnenie zo
strany Objednávateľa neuznať ako poskytnuté, a je oprávnený nezaplatiť sumu za
nezdokladované plnenie podľa tohto bodu Zmluvy.

2.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná suma za plnenie poskytnuté Dodávateľom pre
Objednávateľa podľa tejto Zmluvy bude financovaná z prostriedkov fondov ESF, Dodávateľ je
povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému
vykonávať kontrolu podľa zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 528/2008“)
a podľa článku 59 a nasl. Nariadenia Rady (ES) 1083/2006, resp. subjektom a osobám
povereným oprávnenými orgánmi podľa zákona č. 528/2008 a podľa článku 59 a nasl.
Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly.
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3.

Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží
Dodávateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. Dodávateľ je povinný predovšetkým
oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky podľa tejto zmluvy na základe požiadavky
Objednávateľa alebo oprávneného orgánu alebo nimi poverených subjektov a osôb, dodať
podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných
podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu zmluvy.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom preventívneho riešenia problémov spojených
s preukazovaním dodania Predmetu dodania je oprávnený požadovať podklady na kontrolu
v zmysle tohto Článku aj Objednávateľ.

5.

Nesplnenie povinnosti Dodávateľa v zmysle tohto Článku t.j. nestrpenie kontroly, neposkytnutie
súčinnosti alebo nedodanie požadovaných podkladov zo strany Dodávateľa v zmysle tohto
Článku sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

6.

Dodávateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu vzniknutú porušením povinnosti
Dodávateľa stanovených v tejto Zmluve. Pričom škodou podľa predchádzajúcej vety tohto
odseku sa rozumejú aj sankcie uložené Objednávateľovi príslušnými orgánmi v nadväznosti na
nesplnenie povinnosti Dodávateľa podľa tohto Článku.

7.

Povinnosti v zmysle tohto Článku má Dodávateľ po dobu upravenú vo všeobecne záväzných
pravidlách pre implementáciu projektov z fondov EÚ v programovom období 2007-2013, ktoré
budú tvoriť súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 6.

8.

V prípade, ak riadiaci orgán Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako poskytovateľ
nenávratného finančného príspevku pre objednávateľa ako príjemcu alebo akýkoľvek iný
oprávnený orgán alebo akákoľvek iná osoba konštatuje neoprávnené výdavky zapríčinené na
strane dodávateľa alebo objednávateľa alebo z akéhokoľvek dôvodu skráti alebo bude krátiť
poskytnuté finančné prostriedky, je objednávateľ oprávnený požiadať dodávateľa o vrátenie
sumy týchto neoprávnených výdavkov alebo sankcie udelenej orgánom prostredníctvom výzvy
a dodávateľ je povinný neoprávnené výdavky vrátiť a/alebo sankciu uhradiť v lehote 30 dní od
doručenia výzvy.

IX. Mlčanlivosť
1.

Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, informáciách a iných
údajoch, vrátane osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením tejto zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje chrániť práva duševného vlastníctva patriace Objednávateľovi ako aj
práva tretích osôb, ktoré by mohli byť plnením tejto zmluvy dotknuté.

2.

Dodávateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na
internetovej stránke Objednávateľa a/alebo iného štátneho orgánu a/alebo orgánu verejnej
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správy a taktiež súhlasí so zaradením tejto zmluvy do centrálneho registra zmlúv
prevádzkovaného MPSVR a/alebo iným štátnym orgánom verejnej správy.
3.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na
strane Dodávateľa, je Objednávateľ oprávnený zverejniť informáciu o ukončení platnosti tejto
Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany Dodávateľa (ďalej len ako
„Zverejniteľná informácia“) a to v súlade s ods. 2 tohto Článku. Zverejniteľnú informáciu je
Objednávateľ oprávnený zverejniť aj na internetových stránkach vytvorených v rámci realizácie
národného projektu podľa čl 1 tejto zmluvy. Objednávateľ je Zverejniteľnú informáciu oprávnený
zverejniť aj na internetovej stránke zriaďovateľa Objednávateľa. Zverejnenie Zverejniteľnej
informácie v súlade s týmto odsekom tejto zmluvy sa nepovažuje za poškodenie dobrého mena
Dodávateľa ani pracovníkov spojených s plnením tejto zmluvy alebo jej častí, a ani iných tretích
strán.

X. Platnosť a trvanie zmluvy
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv podľa osobitného
predpisu.
11.Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015 alebo do vyčerpania sumy 19.082,50EUR bez
DPH (slovom: devätnásťtisícosemdesiatdva eur, päťdesiat centov), 22.899,-EUR s DPH (slovom:
dvadsaťdvatisícosemstodeväťdesiatdeväť eur), podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. Na
vyčerpanie predmetnej sumy, alebo rozsah a množstvo tovaru, uvedeného v tejto Zmluve alebo
v prílohe k tejto Zmluve nie je právny nárok.
2.

Platnosť a účinnosť tejto zmluvy zaniká:
a. splnením, t.j. dodaním plnenia v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a zaplatením
dohodnutej ceny za plnenia v súlade s touto zmluvou,
b. odstúpením od zmluvy podľa čl. XI tejto Zmluvy,
c. dohodou zmluvných strán
d. výpoveďou bez udania dôvodu podľa bodu 4 tohto čl. Zmluvy
e. vyčerpaním sumy podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy
3. Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy, ako aj od písomnej
objednávky podľa čl. XI tejto Zmluvy.
4. Zmluvu môže okrem odstúpenia od Zmluvy zo strany objednávateľa, objednávateľ aj
jednostranne v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť vždy od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď písomne doručená
dodávateľovi.
XI. Odstúpenie od zmluvy
1.
a)

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez
poskytnutia primeranej lehoty na plnenie, v nasledovných prípadoch:
v prípade omeškania Dodávateľa s poskytnutím každého jednotlivého plnenia Dodávateľa podľa
bodu 2 čl. I tejto Zmluvy o viac ako 5 (slovom päť) kalendárnych dní, alebo
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b)
c)
d)

e)
f)

g)

v prípade neposkytnutie plnenia Dodávateľom podľa bodu 2 čl. I tejto
v požadovanej kvalite alebo podľa podmienok tejto Zmluvy alebo jej príloh, alebo
v prípade ak sa ukáže akékoľvek tvrdenie Dodávateľa podľa čl. U bod 3 tejto
akékoľvek iné tvrdenie podľa tejto Zmluvy ako nepravdivé alebo
v prípade, ak je proti Dodávateľovi vedené konkurzné konanie, je
v reštrukturalizácii, bol proti predávajúcemu zamietnutý návrh na vyhlásenie
nedostatok majetku, alebo

Zmluvy včas,
Zmluvy alebo
v konkurze,
konkurzu pre

v prípade, ak Dodávateľ vstúpil do likvidácie, alebo
v prípade, ak je proti Dodávateľovi vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z.
z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
v prípade neschválenia Projektu národného projektu „Podpora Centra pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPC) I“

2.

Odstúpenie od zmluvy musí byť v zmysle tejto zmluvy písomné a je platné a účinné odo dňa jeho
doručenia druhej zmluvnej strane podľa tejto Zmluvy.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti
zmluvných strán zo zmluvy a to ku dňu účinnosti odstúpenia od tejto zmluvy. Zmluvné strany sú
povinné vyrovnať si navzájom svoje záväzky do 15 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od
zmluvy.

4.

Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej porušením tejto
zmluvy ani nárok na zaplatenie pokuty podľa tejto zmluvy.
XII. Ostatné dojednania zmluvných strán

1.
1.1
1.2
1.3

1.4

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenie, odstúpenie od tejto zmluvy ako aj iná
písomnosť sa považuje v zmysle tejto zmluvy za doručenú:
dňom doručenia adresátovi, ktorý potvrdil jej prijatie, alebo
ak adresát jej prevzatie odmietol, dňom kedy toto odmietnutie vykonal, alebo
tretím pracovným dňom odo dňa jeho odoslania adresátovi na adresu uvedenú v tejto
zmluve, prípadne na inú adresu písomne oznámenú ako adresu na doručovanie počas trvania
tejto zmluvy, v prípade, že sa zásielka vráti ako nedoručená alebo nedoručiteľná, alebo
pri použití e-mailu v deň odoslania kontaktnej osobe podľa ods. 2 tohto Článku, ak sa správa
nevrátila ako nedoručená.
Kontaktné osoby za Objednávateľa a Dodávateľa a ich kontaktné údaje vrátane e-mailových
adries budú určené na základe písomného oznámenia zmluvných strán, podpísaného
štatutárnym orgánom zmluvných strán, pričom zmluvné strany sú povinné oznámiť a doručiť
písomné oznámenie špecifikácie kontaktné osoby druhej zmluvnej strane najneskôr do 10
(slovom desať) pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.
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3.

Zmeny v kontaktných osobách, adresách, e-mailoch, číslach účtu, názve/obchodnom mene
alebo v iných údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy je možné vykonať
prostredníctvom písomného oznámenia podpísaného štatutárnym orgánom zmluvných strán,
pričom zmluvné strany sú povinné oznámiť a doručiť písomné oznámenie druhej zmluvnej strane
najneskôr do 5 (slovom piatich) pracovných dní odo dňa zmeny. Takéto oznámenia sú účinné
voči druhej zmluvnej strane dňom doručenia písomného oznámenia.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy nie sú zmluvné
strany oprávnené postúpiť na iný subjekt.

5.

Za oficiálnu komunikáciu sa v zmysle tejto zmluvy považuje písomná komunikácia.
XIII. Práva a povinnosti zmluvných strán,
spolupráca zmluvných strán

1.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Plnenie Objednávateľovi riadne, včas, s dodržaním všetkých
pravidiel stanovených touto zmluvou a všetkými prílohami k tejto zmluve, so všetkou potrebnou
odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a to v čase dojednanom
v tejto zmluve.

2.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať plnenie v zmysle tejto zmluvy v súlade s pokynmi Objednávateľa
a plne v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Prílohami k tejto Zmluve.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie záväzkov
Dodávateľa podľa tejto zmluvy a to na základe písomného vyzvania zo strany Dodávateľa.
Dodávateľ je povinný vyzvať Objednávateľa na poskytnutie súčinnosti písomne s uvedením
primeranej lehoty na plnenie.
XIV. Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015.

3.

Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka, a ostanými príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky vzťahujúcimi sa na daný - konkrétny právny vzťah, ako aj zákonom č. 528/2008
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „zákon č. 528/2008“) ako aj podľa Nariadenia Rady (ES) 1083/2006,
ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja
a príslušnou legislatívou SR a ES v oblasti poskytovania finančnej pomoci členským štátom z ES.
Účel a predmet tejto Zmluvy ako aj obsah záväzkov zmluvných strán sa budú vždy vykladať
v súlade a za podmienok stanovených v rámci národného projektu „Podpora Centra pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPC) I“.
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4.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce zo zmluvy budú v prvom rade riešiť
zmierom. V prípade, ak nedôjde o sporných právach a/alebo povinnostiach vyplývajúcich z tejto
zmluvy k zmieru medzi zmluvnými stranami, zmluvné strany sa dohodli, že pre riešenie
prípadných sporov z tejto zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

5.

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba formou očíslovaných, písomných dodatkov k tejto zmluve,
podpísaných obomi zmluvnými stranami na tej istej listine. Zmeny vykonané iným spôsobom sú
neplatné a pre zmluvné strany nezáväzné

6.

Zmluva je vyhotovená v 4 (slovom štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2
(slovom dva) rovnopisy. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali, jej
ustanoveniam porozumeli, a že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, bez omylu, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím podpisom.

7.

Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k uzatvoreniu tejto zmluvy, ich zmluvné
prejavy sú vyjadrené zrozumiteľne, slobodne a vážne, nie v tiesni tiesne alebo inak nevýhodných
podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi

8. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria aj nasledovné prílohy k tejto zmluve:
Príloha č. 1 – Špecifikácia tovaru a cenník
Príloha č. 2 – Výzva
Príloha č. 3 – zoznam reklamných panelov

V Bratislave dňa ....................

V Bratislave dňa .......................

Objednávateľ :

Dodávateľ:

............................................

...................................................
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