Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1.

Zhotoviteľ

iManagement s.r.o.
Sídlo: S. H. Vajanského 75, 940 02 Nové Zámky
IČO: 47445793
DIČ: 2023889714
Zapísaný v OR Nitra vl. č. 35465/N
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2900503251/8330
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Peter Procházka – konateľ
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
a

2.

Objednávateľ obec Veľké Dvorníky
Sídlo: Hlavná ulica 190/16, 929 01 Veľké Dvorníky
IČO: 00305375
DIČ: 2021129957
Bankové spojenie:
IBAN: SK04 0200 0000 0000 1852 2122
Oprávnený konať v mene obce: PhDr. Ján Ürögi, starosta
(ďalej ako „objednávateľ“)
I.
Všeobecné ustanovenia

1.
2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II
tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi
dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy.
II.
Predmet zmluvy

1.

Vytvorenie novej web stránky www.velkedvorniky.sk za týchto podmienok:
- stránka vytvorená v redakčnom systéme (CMS) s užívateľsky editovateľným obsahom
- 1 základná + 2 ďalšie jazykové mutácie (HU, EN)
- šablóna, alebo šablóny v potrebnom množstve pre všetky jazykové mutácie
- štandardné prvky (video, fotogaléria, mapy...)
- responzívny web design
- prístupnosť stránok pre hendikepovaných
- modul pre zverejnenie objednávok, zmlúv, uznesení
- mapa stránok
- naplnenie fiktívneho alebo reálneho obsahu stránky
- mesačná správa a údržba web stránky, vrátane spolupráce pri nahrávaní obsahu webu.
III.
Vykonanie diela

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy
nasledovne:

2.

3.
4.

a.
termín začatia plnenia: nasledujúci pracovný deň po podpísania tejto zmluvy
oboma zmluvnými stranami a po uhradení zálohy objednávateľom podľa čl. VI. tejto
zmluvy,
b.
termínom ukončenia: do troch týždňov od začatia plnenia.
Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú
súčinnosť počas schvaľovacieho procesu a najmä ak včas nedodal príslušné podklady
v digitálnej podobe alebo potrebné prístupové práva.
Počas doby zhotovenia veci, zhotoviteľ poskytne súčinnosť na zaškolenie objednávateľa,
alebo ním poverenej osoby, aby táto osoba mohla už v tejto etape editovať obsah stránky.
Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa
odovzdaním predmetu diela a jeho uhradením.
IV.
Povinnosti objednávateľa

1.
2.
3.

Objednávateľ je povinný riadne a včas dodať zhotoviteľovi podklady k vyhotoveniu diela
v digitálnej podobe a poskytnúť potrebnú súčinnosť hlavne počas schvalovacích procesov.
Objednávateľ je povinný v dobe testovacej prevádzky odskúšať všetky funkčné časti web
stránky a na prípadné nedostatky upozorniť dodávateľa.
Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať a riadne a včas uhradiť dohodnutú cenu
diela.
V.
Povinnosti zhotoviteľa

1.
2.
3.
4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky
spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne reagovať a odstrániť prípadné nedostatky zistené počas
testovacej prevádzky. Testovacia prevádzka začína dňom odovzdania diela a trvá 21 dní.
Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú
k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
VI.
Cena diela

1.

2.

3.

4.

Cena za vykonanie diela podľa vzájomnej dohody zmluvných strán je 1000,-€ (slovom tisíc
Eur). Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť pre objednávateľa zľavu z ceny diela vo výške
500,- € a to z dôvodu využitia stránky na referenčné účely a otestovanie nového
podsystému v praxi. Konečná cena diela po odrátaní poskytnutej zľavy predstavuje 500,- €
(slovom päťsto Eur).
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť pre zhotoviteľa dohodnutú cenu diela nasledovne:
a.
250,- € ako zálohu pri podpísaní zmluvy
b.
250,- € po odovzdaní predmetu diela do testovacej prevádzky.
Cena mesačnej správy a údržby je stanovená na 50,- €/mesiac, pričom bude hradená
štvrťročne vopred do 15. v prvom mesiaci štvrťroka na základe vystavenej faktúry od 1.
apríla 2015.
Cena diela môže byť zvýšená iba v prípade ďalších, vopred nedohodnutých požiadaviek
objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje takéto zvýšenie ceny písomne potvrdiť.

5.

6.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúr
vystavených zhotoviteľom bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa identifikovaný v
záhlaví tejto zmluvy, pričom druhá splátka bude mať splatnosť 5 dní odo dňa vystavenia
faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa.
V prípade neuhradenia druhej splátky v stanovenom termíne, vzniká nasledujúci deň
zhotoviteľovi nárok webstránku zablokovať, pričom nárok na uhradenie druhej splátky vo
výške 250,- € týmto nezaniká a objednávateľ je povinný túto sumu zhotoviteľovi uhradiť.
Po uhradení zhotoviteľ stránku znova aktivuje.
VII.
Záručná doba a platnosť zmluvy.

1.
2.
3.

4.
5.

Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy končí uplynutím dvoch rokov od ukončenia
testovacej prevádzky, alebo okamžite po sprístupnení administrátorských právomocí.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych
podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto
zmluvy alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom, alebo tretími stranami, za
činnosť ktorých nezodpovedá zhotoviteľ.
Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 10
pracovných dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
Mesačná správa a údržba web stránky je dohodnutá na dobu neurčitú. Zmluvu môže
vypovedať ktorákoľvek strana bez udania dôvodu. Výpovedná doba zo správy a údržby je
stanovená na dva mesiace, pričom začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po
doručení písomnej výpovede ktoroukoľvek stranou. Výpoveď nie je platná, ak ku dňu
ukončenia spolupráce nie sú dorovnané finančné záväzky objednávateľa voči zhotoviteľovi.
VIII.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.

Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda účinnosť po podpísaní oboma zmluvnými stranami dňom nasledujúcim
po jej zverejnení v súlade ust. § 47a Občianskeho zákonníka.
Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží jeden.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle
sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V ..................................... dňa ..................
..................................................
Zhotoviteľ

...........................................
Objednávateľ

