Zmluva o aktívnej údržbe webovej stránky
Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ :

Truc sphérique, občianske združenie

sídlo :

Závodská 3, 010 01 Žilina

štatutárny orgán :

Marek Adamov, riaditeľ

IČO :

36143693

DIČ :

2021467096

Peňažný ústav :

Všeobecná úverová banka, a.s.

(ďalej len „objednávateľ“)
a
ZHOTOVITEĽ :
obchodné meno :

Peter Liška

sídlo :

01501 Malá Čierna 11

IČO :

43581218

DIČ:

107 615 0306

Peňažný ústav :

Tatra banka, a.s.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu Reštaurovanie Novej synagógy/Kunsthalle
Žilina (číslo projektu CLT01006), financovaného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.
uzatvárajú túto zmluvu o údržbe webovej stránky

Článok. II.
PREDMET ZMLUVY

(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa osobne a na vlastnú zodpovednosť
vykonávať

údržbu

podstránok

(www.novasynagoga.sk),
Reštaurovanie

Novej

ktoré

internetovej

súvisia

s obnovou

synagógy/Kunsthalle

Žilina

stránky
pamiatky
(číslo

objednávateľa
v rámci

projektu

projektu

CLT01006),

financovaného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Stránka www.novasynagoga.sk je dynamická (s modulmi: redakčný systém, responzívny
dizajn, kontaktné údaje, blog, foto a video galérie na www.flickr.com, meranie
návštevnosti, prestup na sociálnu sieť Facebook, Youtube.com a pod.) s prepojením na
webovú stránku Finančného mechanizmu EHP a Úradu vlády SR. Stránka bude
vyhotovená v Slovenčine a skrátená informácia bude uvedené v angličtine. Uchádzač
zabezpečí aktívnu správu, údržbu, aktualizáciu stránky, úpravu dizajnu, dopĺňanie
modulov, nahrávanie a úpravu fotiek, prípadne videí počas celého trvania projektu, t.j.
najneskôr do 30.04.2016. Úspešný uchádzač bude všetky povinné opatrenia pre publicitu
uvedené na webovej stránke konzultovať s koordinátorom projektu a manažérom pre
publicitu. V cene budú zohľadnené náklady na oboznámenie zamestnancov so spôsobom
dopĺňania údajov na webovej stránke, dopravné a režijné náklady uchádzača.

(2)

Zhotoviteľ zodpovedá za technickú stránku a nezodpovedá za úplnosť, pravdivosť a

správnosť zverejneného obsahu dokumentov, za ktoré zodpovedá objednávateľ.

Článok III.
CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

(1) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za spravovanie a aktualizáciu
webovej stránky cenu mesačne sumu 150,- € (slovom : stopäťdesiat eur).

(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané činnosti v čo najkratšom
termíne po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Splatnosť je minimálne 15
dní.

Článok IV.
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä :
-

vyhotoviť spravovanie a aktualizáciu webovej stránky osobne, vo vlastnom mene a

na vlastnú zodpovednosť,

-

vykonať všetky práce v zmysle platných technických noriem,

-

zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu objednávateľa s jeho

osobnými

záujmami,

najmä

nezneužívať

informácie

získané

vykonávaním prác na vlastný prospech alebo na prospech iného,

v

súvislosti

s

Článok V.
DOBA TRVANIA A SPỐSOBY SKONČENIA ZMLUVNÉHO VZŤAHU

(1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 1. 2015 – 30. apríla 2016.
(2) Zmluvný vzťah sa skončí :
o uplynutím doby trvania zmluvného vzťahu
o dohodou zmluvných strán
o odstúpením od zmluvy
o výpoveďou.
(3) Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy v prípade jej podstatného
porušenia druhou zmluvnou stranou a to zaslaním písomného oznámenia o odstúpení
od zmluvy druhej zmluvnej strane. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä :
bezdôvodné

odmietnutie

vykonania

činnosti

podľa

tejto

zmluvy

zhotoviteľom,

bezdôvodné omeškanie so splnením povinnosti podľa tejto zmluvy zmluvnou stranou.
Zmluva sa ruší momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení a zmluvné
strany si nevracajú plnenia poskytnuté počas trvania zmluvy.

(4) Každá zmluvná strana má právo vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je 1 mesiac a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

(5) Obe strany sa zaväzujú, že obchodné informácie získané po dobu platnosti
zmluvy, neodovzdajú tretej strane, ani po skončení jej platnosti.

Článok VI.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Túto zmluvu je možné meniť, resp. dopĺňať len formou písomných dodatkov na
základe súhlasu oboch zmluvných strán, inak sú neplatné.

(2) V prípade skončenia tohto zmluvného vzťahu sú zmluvné strany povinné
vysporiadať svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.

(3) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania.
(4) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane
Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky,
Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho
kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora
Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na
výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým

subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s
plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov,
určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

(5) V prípade, ak by zhotoviteľ nedodržal odsek 4) tohto článku zmluvy,
objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 3 000 eur a náhrady škody
zo strany zhotoviteľa. Rovnakú zmluvnú pokutu môže objednávateľ požadovať ak
sa preukáže, že pri získaní zákazky sa zhotoviteľ dopustil kolízneho správania
alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a to
najmä v prípade ak bude prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant.

(6) Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej
prípadné dodatky, môže byť zverejnená na webovom sídle správcu programu
eeagrants.sk a norwaygrants.sk.

(7) Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá slobodne, vážne,
zrozumiteľne, určito, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok,
právny úkon je urobený v predpísanej forme a zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

(8) Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak svojho
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

(9)

Táto zmluva obsahuje štyri strany a je vyhotovená v dvoch exemplároch,

každý s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom
rovnopise.
V Žiline, 29. 12. 2014

V Žiline, 29. 12. 2014

ZHOTOVITEĽ

OBJEDNÁVATEĽ

Peter Liška

Truc sphérique

......................................

..........................................

Peter Liška

Marek Adamov
riaditeľ

