
ZMLUVA O DIELO    

č. 240/2020 

 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a  zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o  

zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov  medzi nasledujúcimi  zmluvnými stranami.  

 

I. Zmluvné strany 

 

 Objednávateľ:                 Nitrianska galéria 

                 Župné nám. 3, 949 01 Nitra  

 Zastúpený:                       Mgr. Renátou Niczovou 

                                         riaditeľkou Nitrianskej galérie 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   SK28 8180 0000 0070 0031 1097 

   SK52 8180 0000 0070 0031 1150 

IČO:   36102580 

DIČ:   2021452565 

(objednávateľ nie je platcom DPH)        

    (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:  Tiskárna Helbich, a.s. 

adresa  Valchařská 36, 614 00  Brno, ČR 

Zastúpený:                       Ing. Robertem Helbichem, předsedou představenstva  

IČO:                                25592505 

IČ DPH:   CZ25592505 

Obchodný register:  zapsána v OR vedeným KS Brno, oddíl B, vl. 4456 

Banka a adresa banky:    Sberbank CZ, a.s. U Trezorky 921/2 , 158 00 Praha  

Číslo účtu v tvare IBAN :  CZ48 6800 0000 0012 0004 7078 

SWIFT(BIC):                     VBOECZ2X 

Majiteľ účtu:                   Tiskárna Helbich, a.s.    

(dodávateľ je platcom DPH) 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

 

II.  Preambula 

 

      Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy postupoval v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. a IS č. 

6/2019 o verejnom obstarávaní, čl. 6 (zadávanie zákaziek nižších ako 5.000,- € bez DPH). 

 

 

 

III. Predmet plnenia 

 - Predmetom tejto zmluvy je tlač katalógu k projektu: „ SaBuGaM19“ .   

- Dodávateľ vykoná práce podľa nasledovnej špecifikácie: 

 

Náklad: 300 ks 

Formát: 177 x 225 mm (šírka x výška)  

Rozsah: blok: 112 strán, bez obálky 

Blok: 150 g Munken Polar 1.13,  4/4 CMYK – 112 strán 

Väzba V4 - otvorená, biela niť 

 



 

IV. Dodacie podmienky a čas plnenia 

 

 Dodávateľ sa zaväzuje, že riadne zhotovený predmet zákazky podľa čl. 3 tejto zmluvy bude doručený 

objednávateľovi na adresu objednávateľa v termíne : do 16.10.2020. 

 Objednávateľ doručí podklady k tlači dodávateľovi do 18.09.2020 vrátane.  

 

 

V. Cena za dielo 

 

5.1.   Cena za dielo je cenou konečnou a zahŕňa aj doručenie predmetu zákazky objednávateľovi (na 

adresu: Nitrianska galéria, Župné nám.3, 949 01  Nitra). 

5.2. Cena bez DPH:   2347,20 € 

DPH 10%     234,72 € 

Cena spolu s DPH:  2581,92 €. 
 

5.3. Uvedená cena za zhotovenie predmetu zmluvy je nemenná. 

 

VI. Platobné podmienky 

    

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada predmetu podľa tejto zmluvy bude vykonaná objednávateľom po    

transporte diel, na základe dodacieho listu a vyúčtovacej faktúry  predloženej dodávateľom.  Faktúra 

bude obsahovať: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo  zmluvy, číslo faktúry, 

označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má poukázať fakturovaná suma, označenie diela, 

odtlačok  pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 

 

6.2 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, odberateľ je  oprávnený 

 vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty  splatnosti a nová lehota 

 splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry  odberateľovi. 

 

 Lehota splatnosti faktúry po doručení odberateľovi je do 14 dní. 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

7.1    Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ dve  

vyhotovenia a dodávateľ jedno vyhotovenie. 
 

7.2      Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni 

zverejnenia. 
 

7.3 Táto zmluva sa môže meniť iba na základe vypracovaných dodatkov ku zmluve, podpísaných obomi 

zmluvnými stranami. 
 

7.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 

 pripájajú svoje podpisy. 

 

V  Nitre dňa   14.09.2020                                                   V Brne.  dňa 14.09.2020 

 

 

 

 v.r. v.r. 

 ________________________________                            _________________________ 

            za objednávateľa                                                                                     za dodávateľa    

Mgr. Renáta Niczová, riaditeľka     


