Zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
v zastúpení

Mgr. art. Martin Rosenberger
Nová ulica 25, 054 01 Levoča
50701398
Mgr. art. Martin Rosenberger

Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
v zastúpení :

Future Media Production, s. r. o.
Poľná 6727/100, Banská Bystrica 974 05
52037282
Ing. Petr Štěpánek
Predmet zmluvy

1

Predmetom dodávky služieb je výroba prototypov na základe dodaných podkladov –
modelovanie svietnikov v 3D programe na základe grafických návrhov a ich následné
vyhotovenie na CNC fréze – model pre výrobu rozmnožovacej formy zo silikónu.
Z vytvorenej formy sa budú následne vyrábať sadrové formy. Predpokladaný rozsah prác
zodpovedá 11 až 15 druhom modelov svietnikov. Súčasťou bude aj model tanierika
a páliacej podložky.

2

Na základe tejto Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje pre Objednávateľa realizovať výrobu
prototypov podľa bodu 1 tohto článku v rozsahu maximálne 350 hodín.

3

Dodávku služby budú zabezpečovať osoby s praxou v oblasti modelovania v 3D
programoch a frézovania v rozsahu minimálne 5 rokov. V prípade, že Poskytovateľ vymení
osobu poskytujúcu službu, musí aj táto spĺňať vyššie uvedené podmienky odbornej
spôsobilosti.

4

Objednávateľ si vyhradzuje právo neodobrať celý predmet zákazky.

5

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za výkon jeho činnosti odplatu.

6

Termín dodania čiastkovej dodávky služieb je 14 kalendárnych dní odo dňa dodania
jednotlivých podkladov.

7

Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
1

a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním
poverené osoby,
b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
c) Úrad vládneho auditu,
d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
e) Kontrolné orgány Európskej únie,
f)

Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;

g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
8

Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu
v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu a výsledky administratívnej
finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú
financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

9

Zmluvné strany sa dohodli na odplate Poskytovateľa vo výške 24 eur (slovom dvadsaťštyri
eur) vrátane DPH za jednu hodinu služby.

10 Poskytovateľ vystaví po dodaní služby na konci každého mesiaca faktúru, ktorá je splatná
v lehote 30 dní odo dňa jej vystavenia. Prílohou faktúry bude podrobný rozpis realizovaných
prác podpísaný osobami, ktoré poskytovali v danom mesiaci službu.
11 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.01.2021.
Záverečné ustanovenia
1

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek túto Zmluvu vypovedať, pričom výpovedná doba
je 60 dní.

2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť
nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

3

Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nie
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsahu porozumeli.

V Levoči dňa ............................

V Banskej Bystrici dňa ............................

...............................................................
Mgr. art. Martin Rosenberger

...............................................................
Ing. Petr Štěpánek

2

