
Zmluva o zabezpečení grafického spracovania a tlač
publikácie

uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:

Článok 1 Zmluvné strany

Poskytovate/' ADIN, s.r.o., Dubová 2,08001 Prešov

Banka Tatra banka, a.s., č. účtu'" ••Obchodný register OS Prešov, oddiel: s.r.o., vložka č. 14586/P

IČO 36490121

IČDPH SK2021768221

DIČ 2021768221

Štatutárny orgán Mgr. Róbert Vico, konatel'

Zástupca oprávnený konať vo Mgr. Róbert Vico, 0905476 309veciach zmluvných a obchodných
Zástupca oprávnený konať vo Mgr. Róbert Vico, 0905476 309veciach technických

a

IČO

Stredná odborná škola technická
Okružná 693, 02201 Čadca

Banka Státna pokladnica
Číslo účtu: - -

~---

Objedná vate/'

00891452

DIČ 2020551742

Štatutárny zástupca Ing. František Kajánek, riaditel' školy

Kontaktná osoba v realizačných
náležitostiach

PaedDr. Stanislav Spila, tsl.. 041/4327649

Článok 2 Predmet zmluvy

2.1 Poskytovatel' sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola
vybraná objednávatel'om ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v
tejto zmluve pre objednávateľa vykoná grafické spracovanie a tlač publikácii Strednej
odbornej školy technickej, Okružná 693, 022 01 Čadca v rámci zabezpečenia projektu
z prioritnej osi Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenia: Premena



tradičnej školy na modernú, ktorý je realizovaný pod názvom "Zo školských lavíc do
zamestnania" programu spolufinancovaný "Európskym sociálnym fondom".

2.2 Objednávatel' sa zaväzuje, že zrealizovanú službu prevezme a zaplatí dohodnutú
cenu a poskytne poskytovatel'ovi dojednané spolupôsobenie.

2.3. Predmetom zmluvy je zabezpečenie grafického spracovania a tlač nasledových
materiálov:

Požiadavky na tlač materiálov:

Formát: A4

Papier obálka: min. 250g krieda + lak

Farebnosť obálka: 4+0

Papier vnútro: 100 g bezdrevný ofset

Počet strán - (1 list = 2 strany)
vnútro:
Farebnosť vnútro: kombinácia 1+1

Väzba: V4

Učebné texty pre odborné predmety

Popis: Tlač 80 rôznych strán inovovaných učebných materiálov pre 9 odborných predmetov:

Učebné materiály:

P.Č. Názov učebného materiálu Počet strán Počet Spolu
kusov počet strán

1 Nové normy v konštruovaní 80 30 2400
strojárskych súčiastok a ich popisy

2 Modelovaniv v Autodesk Inventor 80 30 2400

3 Podnikanie v strojárskej výrobe 80 30 2400

4 Nastavovanie CNC strojov 80 30 2400

5 Kontrola a meranie a riadenie 80 30 2400
kvality v strojárskej výrobe

6 Kreslenie v AutoCAD 80 30 2400

7' Programovanie CNC strojov 80 30 2400
s riadiacim systémom Haidenheim



8 Výkresová dokumentácia pre 80 30 2400
Odborný výcvik

9 Maturitné zadania pre praktickú 80 30 2400
časť maturitnej skúšky v časti
programovanie CNC strojov

SPOLU 720 270 21600

• Dodanie podkladov na grafické spracovanie: Podklady budú dodané v elektronickej
podobe vo formáte .doc programu MS Office, Word 2007. Podklady vo formáte .doc budú
obsahovať: písaný text, ktorého súčasťou budú grafy a obrázky.

• Grafické spracovanie zahrňa návrh obálky jednotlivých učebných textov, spracovanie
textov pre potreby tlače. Učebné texty musia mať rovnakú grafickú podobu.

Článok 3 Práva a povinnosti poskytovateľa

3.1 Poskytovatel' sa zaväzuje vykonávať grafické spracovanie a tlač publikácie v rozsahu
požadovanom objednávatel'om

3.2 Poskytovatel' je oprávnený požadovať od objednávatel'a ďalšie, dodatočné informácie
alebo pokyny, ktoré považuje za potrebné, a ktoré mu objednávatel' včas neposkytol.

Článok 4 Povinnosti objednávateľa

4.1 Objednávatel' sa zaväzuje aktívne spolupracovať s poskytovatel'om a poskytnúť mu
primeranú súčinnosť a potrebné informácie.

Článok 5 Cena a platobné podmienky

5.1 Zmluvná cena je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle zákona NR
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisova vyhlášky MF SR č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších pre a jej

Celková cena bez DPH:
DPH 20%:
Celková zmluvná cena vrátane DPH:
Slovom: tritisícdvestošestnásť €

2680,00€
536,00 €

3216,00 €



5.2 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká poskytovatel'ovi riadnym a včasným
splnením jeho záväzku, t. j. dodaním predmetu zmluvy v stanovenej lehote a forme.
Zmluvná cena bude fakturovaná poskytovateľom v zmysle tejto zmluvy. Fakturované
sumy budú v súlade s cenovou ponukou predloženou v elektronickom prieskume trhu
v systéme Evoservis. Poskytovateľ je povinný doručiť faktúru v dvoch vyhotoveniach
a to v lehote do 15 dní od termínu odovzdania predmetu zmluvy.

5.3 Objednávatel' sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi cenu za poskytnutú službu podta
vystavenej faktúry poskytovateľom.

5.4 Faktúra je splatná 3D.deň po jej doručení objednávateľovi. Deň zaplatenia zmluvnej ceny
je deň odpísania fakturovanej zmluvnej ceny z účtu objednávateľa na účet poskytovateľa,
Faktúra bude uhradená formou bezhotovostného platobného styku na účet poskytovateľa
uvedeného v čl. 1.

5.5 Ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, alebo ak v nej budú
uvedené nesprávne údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote 7 dní od jej
doručenia poskytovateľovi s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov.
V takom prípade začína nová lehota splatnosti, ktorá začne plynúť doručením opravenej
faktúry objednávateľovi.

Článok 6 Čas a miesto plnenia

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podla čl.3 tejto
zmluvy v termíne do 3D dní po účinnosti tejto zmluvy.

6.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s
poskytnutím spolupôsobenia nie je poskytovateľ v omeškaní so splnením povinnosti
dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

Článok 7 Zodpovednost' za škodu

7.1 Zmluvné strany sú zodpovedné za spôsobenú škodu v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov a ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu
maximálneho úsilia k predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd.

7.2 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne
nesprávneho alebo inak chybného zadania, ktoré dostala od druhej zmluvnej strany.



Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej
povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku
alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto
prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď
povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu,
kým trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zmluvné strany sa zaväzujú bez
zbytočného odkladu upozorniť druhú zmluvnú stranu na vzniknuté okolnosti vylučujúce
zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú
k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich
zodpovednosť.

Článok 8 Zmluvné pokuty

8.1 Zmluvná strana je v omeškaní s plnením záväzku, ak nesplní riadne a včas svoj
záväzok, ktorý pre zmluvnú stranu vyplýva z tejto zmluvy a jej dodatkov, a to až do
doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným
spôsobom.

8.2 Ak objednávatel' zaviní termínové sklzy plnenia poskytovatel'a, alebo nútené
zastavenie činnosti poskytovatel'a na plnení predmetu zmluvy, poskytovatel' nenesie
zodpovednosť za časový sklz, a tým ani nie je povinný platiť objednávatel'ovi zmluvné
pokuty, ktoré by z tohto dôvodu vznikli.

8.3 Zmluvná strana nie je v omeškaní, ak požiadala o zmenu termínu plnenia a táto zmena
termínu bola akceptovaná druhou zmluvnou stranou. Žiadosť o zmenu termínu plnenia
musí byť doručená písomne v dostatočnom čase pred termínom zhotovenie diela, tak
aby druhej zmluvnej strane nevznikli škody, s uvedením dôvodu a náhradného termínu
plnenia.

8.4 V prípade omeškania poskytovatel'a s termínom realizácie diela, môže objednávatel'
účtovať zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania
z čiastky, s ktorou je v omeškaní. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu
skutočne vzniknutej škody podl'a § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

8.5 V prípade, že sa objednávatel' dostane do omeškania so splnením záväzku zaplatiť
kúpnu cenu za predmet zmluvy, má poskytovatel' právo požadovať od kupujúceho
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky ceny dodávky tovaru zmluvy
za každý deň omeškania.

8.6 Podkladom pre uhradenie zmluvnej pokuty je jej vyúčtovanie oprávnenou zmluvnou
stranou. Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy
oprávnenej zmluvnej strany k jej uhradeniu povinnou zmluvnou stranou.



Článok 9 Kontrola, audit, overovanie na mieste

9.1 Poskytovateľ sa zväzuje strpieť výkon kontroly !auditu! overovania súvisiaceho
s vytvorením diela, prácami a službami kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 120/2012/1.1/0PV oprávnenými
osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok (príloha č. 2) tejto
Zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 10 Záverečné ustanovenia

10.1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len po vzájomnej písomnej dohode
zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou,
resp. v súvislosti s plnením tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým mimosúdnou cestou.

10.3 V prípade, že sa zmluvné strany v prípade sporu nedohodnú, bude na riešenie sporu
vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

10A Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ obdrží jedno
vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.

10.5 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou
bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a
ostatnými všeobecne záväznými platnými predpismi Slovenskej republiky.

10.6 Je dojednané,že v prípade, ak jedna alebo viac častí tejto zmluvy budú z akéhokoľvek
dôvodu uznané za neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, táto skutočnosť v žiadnom
prípade neovplyvní platnosť ostatných častí tejto zmluvy a jej účastníci budú považovať
neplatnú alebo nevykonateľnú časť zmluvy za takú, akoby v zmluve nebola nikdy
obsiahnutá.

10.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa je slobodná, vážna a bez omylu, zmluvu
neuzavreli v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak súhlasu
s obsahom zmluvy pripájajú svoj vlastnoručný podpis.
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resove, na: . ~ . ~ /3 {Je tuftrV Cadci, dna : : .

ADlN, s.r.e., Dubová 2, 080 01 Prešov ~~
~Hviezdna9,08001Prešov - ~~-

ZA OBJEDNÁVATEĽA:
Ing. František Kajánek
Riaditel' SOŠt Čadca

ZA POSKYTOVATEĽA:

,

1(0: 36490121,I(DPH:SK2021768221
mobil:'411 \1905476 ,D9, tel: +421 5177 54418

. . robertvico@gmail.(om, www.adin.sk Stre ná o o
Okružná 693

02201 ČADCA
-1·


