
Číslo zmluvy: 1/2012

l.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,
Hlavná 17, 91701 Trnava,
v zastúpení riaditeľom Mgr. Miroslavom Hru b Ý m

bankové spojenie: .
IČO: OO598135
DIČ : 2021190963
IČ pre DPH: SK2021190963
mobil: 0907 673 593 Michal Hutira - ved. kina
Č. faxu :+421 335936241
e-mail: kino.hviezda@privatnet.sk
www.skasz.trnava.sk

1.2 Zhotoviteľ:
Vladimír Fuska ART PRINT· Corgoň
Párovská 8, 949 01 Nitra
Prevádzka: Bočná 13A, 949 05 Nitra
v zastúpení konateľom Vladimírom F u s k o m

bankové spojenie:
IČO: 33705381
DIČ: 1020392472
IČ pre DPH: SK1020392472
mobil: 0911 112611
e-mail: asistent@agcorgon.sk
www.agcorgon.sk

zápis v Živnostenskom registri na Obvodnom úrade v Nitre pod reg. č.: 403-9674

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je dotlač kinoplagátov v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve.

2.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo v priebehu trvania zmluvy redukovať prípadne rozšíriť počet
tlačených kinoplagátov.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje vytlačené kinoplagáty prevziať a uhradiť dohodnutú cenu podl'a pla-
tobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
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III.
ČAS PLNENIA ZMLUVY

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje dodať grafické podklady do 8-meho a 22-heho dňa v mesiaci. Grafické
podklady dodá objednávateľ vo vektorovom programe upravené v krivkách.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi kinoplagáty uvedené v čl. II. tejto zmluvy 2-krát
do mesiaca v pravidelne sa opakujúcich termínoch a to do 14-teho a 28-meho dňa v mesiaci.

3.2 Zhotoviteľ bude zasielať dotlačené kinoplagáty zásielkovou službou v dohodnutých termínoch na
adresu kina Hviezda, Paulinska 1, Trnava.

3.4 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od : 01.03.2012 do: 28.02.2013

IV.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena za dotlač kinoplagátov je dohodnutá v zmysle zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky
Č. 87/1996 Z. Z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako cena pevná a za zmluvne dohodnutý
termín predstavuje čiastku celkom 1122,05 -EUR s DPH, slovom: tisícstodvadsaťdva eur a 05
centov vrátane DPH v členení:

4.1.1/ - cena za dotlače kinoplagátu ( formát A 1 do rozmeru potlače 55 x 41 cm ),
potlač jednofarebná, počty podľa prílohy č.: 1

cena za potlač 0,083 € x 2880 ks 239,04 -EUR
cena za prípravu ( A 1 ) 17 € x 24 -krát ., 408,00 -EUR
cena za dopravu 12 € x 24 -krát 288,00 -EUR

cena bez DPH spolu: 935,04 -EUR
DPH 20% 187,01 -EUR

Cena celkom s DPH 1 122,05 -EUR

4.2 Zmluvná cena bude uhradená na základe faktúr vystavených zhotoviteľom po každej tlači, t.j. 1x
za dva týždne.
Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť faktúru vždy až po odovzdaní požadovaného množstva
kinoplagátov za prislúchajúci mesiac.

4.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

4.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne platných právnych pred-
pisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju do termínu splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preru-
ší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej
faktúry objednávatel'ovi.

V.
SANKCIE

5.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý deň
omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia dohodnutý v čl. III. bod. 3.1 tejto zmluvy.

5.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na poplatok z omeš-
kania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VI.
REKLAMÁCIE

6.1 Vady zrejmé pri prevzatí kinoplagátov je objednávatel' povinný reklamovať ihneď. Reklamácia
musí byť uplatnená písomne. Reklamácia musí obsahovať: názov, množstvo a číslo faktúry,
ktorou boli reklamované kinoplagáty preberané.
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6.2 Zhotoviteľ je povinný sa k reklamácii písomne vyjadriť najneskôr do 30 dní po obdržaní rekla-
mácie.

VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustano-
venia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej repu-
blike.

7.2 Meniť alebo doplňat' text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v ce-
lom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

7.3 V prípade podstatného porušenia zmluvy má ktorákoľvek zo strán právo od zmluvy odstúpiť.

7.4 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden rovnopis
obdrží zhotoviteľ.

7.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava (www.skasz.trnava.sk )

7.6 Zmluva bola zverejnená dňa : ...~ r.~~.~ ..~~'L.

V Trnave, dňa: 14.02.2012

objednávateľ zhotoviteľ
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Prfloha Č.: 1

Mesiac: I
l. tlač I II. tlač I Tlač celkom

Počet ks Počet ks Počet ks I mesiac

Prehľad tlače kinoplagátov pre SKaŠZ MT

Marec 12012 110 110 220
Apríl 12012 110 110 220
Máj 12012 110 110 220
Jún 12012 110 110 220
Júl/2012 80 80 160
August 12012 80 80 160
September 12012 140 140 280
Október 12012 140 140 280
November 12012 140 140 280
December 12012 140 140 280
JanuárI 2013 140 140 280

Február 12013 140 140 280

Celkový počet kinoplagátov za kalendárny rok (t.j. 12 mesiacov) 2880 ks



,.1-"l.LAMN1"

eor9~~!l
<fOeNTÚ"'~

Bočná ul, Horné Krškany .. Nitra, telJfax: 037/6525843
www.lIgcorgon.sk.agcorgon@agcorgon.sk

100:33705381, IČ DPH: Sk J020392472, bankové spojenie: 081836700115600

Vec: Cenová l!onuka

L)

Potlač na dodané bianco plagáty, formát AJ (do rozmeru potlače 55x41 cm)" potlač
jednofarebné, počty dľa prílohy:

Cena za potlač O~083x2880ks , 239,04€

Cena za prípravu A 1.•...17 s--x24ks 4081--€

Cena za dom;gvu J 2•..-x24ks 288,-€

Cena spolu bez DPH 20% 935,04€

DPH 20%4."'.o! ••..,•.•. !II••.<t, •.•••. ~ .•• t".,.'1'*.IJ,.I\.,«, •• fI.t'! ••..•,.187 ..008:€

Spolu s DPH20% 1.122,048€

2,}

Potlač na dodané bianco plagáty, formát Al (nad rozmer potlače 55x41 cm), potlač
jednofarebné, počty dľa prílohy:

Cena za potlač O,083x2880ks 239,04€

Cena za prípravu Al 34,-x24ks 8l 6.--€ (cena prípravy pri veľkosti Al je 2x17,-- €)

Cena za dopravu 12.-x24ks 288, ....f

Cena spolu bez DPH 20% ..•••......•..........1.34J.04€

DPH 2{J%..,.... ..".t., ••.•""•.••.:•....•••••·••• :I- •• " •••.•• •••••• u, •..•....•268,60.8€ "

Spolu s DPH20% ............•...................... 1.611,648€

Faktúra sa vystavuje po každej tlači, tj. l x za.dva týždne.

Cenová ponuka je platná na rok 2012.
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