ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov
čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Úradný názov: Obec BECKOV
IČO: 00311413
DIČ: 2021091336
Sídlo: 916 38 Beckov 180
Zastúpený : Daniel Hladký, starosta
(ďalej len: „Objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Úradný názov: PORTIKUM, s.r.o.
IČO: 46115455
IČ-DPH: SK2023237502
911 01 Trenčín, Záhumenská 1807/5
Zastúpený : Akad. arch. Marián Strieženec, autorizovaný architekt
Bankové spojenie: VÚB a.s., Trenčín
IBAN:
Označenie registra: OR OS Trenčín, oddiel Sro, číslo zápisu: 24327/R
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)
čl. lI.
Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pripraví výstavu, ktorá bude prezentovaná v rámci kultúrnej akcie „
Spomienka na Ladislava Medňanského z príležitosti uplynulých 100. rokov od jeho úmrtia“.
Výstava bude inštalovaná v priestoroch františkánskeho kláštora (Centrum novej evanjelizácie sv.
Jána Pavla II., Beckov 6) dňa 4. mája 2019.
Zhotoviteľ zabezpečí:
a) prípravu vystavovaných diel
b) spracovanie obsahu výstavných panelov o živote a diele, príprava do tlače, tlač
c) zabezpečenie odborných prednášok
d) zabezpečenie pozvánok a plagátu, ostatná propagácia

čl. IlI.
Odovzdanie diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať hotové dielo vyšpecifikované v čl. II. tejto zmluvy v termíne do
03.05.2019.

čl. IV.
Cena a platobné podmienky
Cena za dielo podľa v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade
s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:
a)
b)
c)
d)

príprava vystavovaných diel + výpožičné :
650,00 €
spracovanie obsahu výstavných panelov o živote a diele, príprava do tlače, tlač : 2 933,80 €
zabezpečenie odborných prednášok - honoráre :
250,00 €
zabezpečenie pozvánok a plagátu, ostatná propagácia – návrh a tlač :
352,00 €

Cena spolu bez DPH: 4 185,80 €
DPH 20%:
837,20 €
Cena s DPH:
5 023,00 €, slovom (Päťtisícdvadsaťtri eur)
Cena za dielo bude vyplatená na základe vystavenej faktúry. Faktúra bude uhradená na účet
zhotoviteľa do štrnástich dní po jej prevzatí.

čl. V.
Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň
nasledujúci po dni, v ktorom bude táto zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka. Dátum uverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa
je:
............................
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných zmlúv podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ
podpísaní, obdrží jedno vyhotovenie.

a objednávateľ, po jej

V Beckove, dňa 12.04.2019
Za objednávateľa:

.......................................................
Daniel Hladký, starosta

Za zhotoviteľa:

..................................................................
Akad. arch. Marián Strieženec, konateľ

