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Príloha č. 2:
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
uzatvorená podľa §536 až §565 Obchodného zákonníka a §40 až §47 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)


Objednávateľ
Názov:					MESTO TRNAVA
		
Sídlo:					Hlavná č.1
					917 71 Trnava

Zastúpený:				Ing. Vladimír Butko- primátor

IČO:					00 313 114
DIČ:					2021175728
Bankové spojenie:			Prima banka
Číslo účtu:				1002484031/5600
Kontaktná osoba:			Ing. Viera Vančová, PhD.
Číslo telefónu:			033/ 3236 382
Email:					viera.vancova@trnava.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

a
	
Zhotoviteľ
Názov:					............................
Sídlo:					............................
Zastúpený:				............................	
IČO:					............................
DIČ:					............................
Bankové spojenie:			............................
Číslo účtu:				............................
Kontaktná osoba:			............................
Číslo telefónu:			............................
Email:					............................

(ďalej ako „zhotoviteľ“)
	
(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto zmluvu

Článok I
Predmet a účel zmluvy

	Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok pri vytváraní diel zhotoviteľom podľa pokynov a spôsobom upraveným v ďalších častiach zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je aj úprava licenčných podmienok pri dielach, ktoré spĺňajú pojmové znaky autorského diela a na ich ďalšie použitie je licenčná zmluva potrebná. 

Článok II
Povinnosti Zhotoviteľa

	Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi nasledovné diela:

	Názov, logo a dizajn manuálu (logotyp) pre Mestský priemyselný a technologický park (corporate identity),
Grafické spracovanie a tlač prezentačnej infobrožúry v rozsahu min.12 strán, farebne v dvoch jazykových modifikáciách (SK-DE, EN-RUS) - návrh dizajnu, obsahovej štruktúry, zalomenie, príprava podkladov do tlače, preklady textu do EN, DE a RUS jazykov, tlač 300 ks SK-DE, tlač 300 ks EN-RUS,

	Prezentačný stolík s logom - rozmer 127 x 96 x 44 cm (š x v x h), rozmer grafiky 93 x 200 cm (š x v), použitie interiér, pop up systém pre ľahkú a rýchlu montáž, jednoduché pripevnenie grafického panelu pomocou magnetických pásov, prevedenia vrchnej dosky (strieborná alebo imitácia dreva), vnútorné police, dodávané s prenosnou taškou, grafika a príprava do tlače
	Grafické plastové panely na pop-up stenu - s potlačou, bez konštrukcie, s celkovými rozmermi plochy šxv=3395x2310mm. Jedná sa o 5 kusov panelov uložených vedľa seba na výšku, zo zadnej strany olemovaných magnetickými pásikmi. Šírka 2ks krajných panelov je 640mm a 3ks prostredných panelov 705mm,
	Roll wall externý systém s potlačou - 3ks, rozmer 100 x 200 cm, dodávané s prenosnou taškou + grafika a príprava do tlače.
	Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať diela uvedené v ods. 1 tohto článku do 18.11.2013 v sídle objednávateľa.
	Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať diela uvedené v ods. 1 tohto článku aj v elektronickej forme (ak to povaha diela, predmetu umožňuje) na email viera.vancova@trnava.sk Pri každom (aj čiastkovom) odovzdaní diela a predmetu bude podpísaný preberací protokol. 
	Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práv tretích osôb pri vytváraní diel uvedených v ods. 1 tohto článku a je povinný nahradiť škodu a iné záväzky tretích osôb s tým súvisiace.


Článok III
Povinnosti objednávateľa

	Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za diela uvedené v článku II ods. 1 tejto zmluvy sumu vo výške ......... eur (slovom ...... eur).

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť sumu bankovým prevodom na účet zhotoviteľa ...........
	Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť uvedené čiastku až po odovzdaní všetkých diel uvedených v článku II ods. 1 tejto zmluvy.
	Objednávateľ neposkytuje zálohy alebo preddavky na vyhotovenie diel. 

Článok IV
Licenčné podmienky

	Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený rozhodovať o majetkových právach pri dielach, ktoré spĺňajú pojmové predpoklady diela v zmysle autorského zákona a pri ich vytváraní nezasiahol do autorských práv tretích osôb. 
	Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi na diela uvedené v článku II. ods. 1 tejto zmluvy výhradnú licenciu na všetky známe spôsoby použitia diela v neobmedzenom vecnom a časovom rozsahu. Uvedená licencia sa poskytuje bezodplatne. Zhotoviteľ zároveň súhlasí s udelením sublicencie tretej strane a prevodom licencie na tretiu stranu.

Objednávateľ má zároveň oprávnenie využiť logo v žiadosti o registráciu ochrannej známky.

Článok V
Sankcie

	Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za oneskorené dodanie diela vo výške 1,0 % z ceny diela za každý deň omeškania dodania diela po termíne dohodnutom v článku II. ods. 2 tejto zmluvy, resp. v platne uzatvorenom dodatku o zmene termínu dodania k tejto zmluve.
	Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikne objednávateľovi nesplnením záväzku z tejto zmluvy, porušením niektorého z ustanovení tejto zmluvy zhotoviteľom alebo v priamej touto zmluvou. 
	Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania v súlade s platnými právnymi predpismi v prípade omeškania s platbou za zhotovenie diel. 


Článok VI
Doba trvania zmluvy a odstúpenie od zmluvy

	Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká na základe písomnej dohody zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy.
Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy výlučne v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu. Účinky odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej strane.
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak má dielo neodstrániteľné nedostatky. Ak má dielo nedostatky odstrániteľné objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak ich zhotoviteľ neodstráni ani v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

	Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané iba formou očíslovaného a oboma stranami podpísaného dodatku. 
	Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je určitá, slobodná a vážna, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 
	Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné vzťahy založené touto zmluvou sa riadia ustanovenia Obchodného zákonníka a kde to povahe veci vyžaduje ustanoveniami iných právnych predpisov. 

Neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť celej zmluvy.
	Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu. 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia.

V Trnave, dňa  .....





Objednávateľ

____________






Zhotoviteľ

____________





