Zmluva o dielo na vytvorenie webovej aplikácie na mieru
uzatvorená medzi:
Zhotoviteľ:

WAME s.r.o.
Štefánikova 3794
085 01 Bardejov
(ďalej len „zhotoviteľ“)
a

Objednávateľ:

Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
(ďalej len „objednávateľ“)

za nasledovných zmluvných podmienok:

1.
2.

Článok 1
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zhotovenie diela – webovej stránky na mieru a logotypu MAS Slanské vrchy Topľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť dielo podľa pokynov objednávateľa a po jeho riadnom odovzdaní ju
podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa spravovať a udržiavať v prípade vopred nezistených chýb
aplikácie.















1.
2.

Článok 2
Špecifikácia diela
edičná príprava, grafická príprava a programovanie internetovej stránky
inštalácia a konfigurácia redakčného systému, štruktúra webu
vyhotovenie dizajnu portálu a jeho implementácia do redakčného systému
vyhotovenie rozhrania pre zverejňovanie úradných dokumentov
konfigurácia blogu – oznamy
vytvorenie konta, konfigurácia a napojenie aplikácie na Facebook, Google Plus, Twitter
konfigurácia Google maps pre vyhľadávanie na mape a zvýraznenie dôležitých miest v okolí
optimalizácia pre mobilné zariadenia (tablety, telefóny)
konfigurácia hostingových služieb
naplnenie vzorového obsahu
SEO optimalizácia textov
školenie „Ovládanie redakčného systému“
starostlivosť ( zálohovanie systému raz mesačne, inštalácia aktualizácií systému kvôli bezpečnosti,
vyhotovenie grafických bannerov a pútačov pre podujatia, atd. ...) inštalácia podpory pre
viacjazyčný obsah

Článok 3
Termín plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo najneskôr v lehote do 29.6.2015
Dojednaný termín plnenia sa predlžuje o dni, v ktorých nebude možné pokračovať vo vykonávaní prác
na diele z dôvodov zapríčinených nepredvídateľnými udalosťami nezapríčinenými zhotoviteľom, na
ktoré nemá zhotoviteľ vplyv. Tomuto režimu podlieha tiež nemožnosť riadneho postupu prác
zhotoviteľa pre prekážky ležiace na strane objednávateľa.
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Článok 4
Cena za dielo
Cena za vyhotovenie webovej aplikácie je určená dohodou zmluvných strán a to vo výške 550,00€
Cena za aktualizovanie a spravovanie webovej stránky mimo inak dohodnutých cien je určená na
20€/hod.
Cena za dodatočné vyhotovenia komponentov a súčastí bude určená na základe samostatnej dohody
zmluvných strán.
Článok 5
Platobné podmienky
Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom podľa vopred dohodnutého
splátkového kalendára.
Splátkový kalendár je stanovený nasledovne:
Začiatok realizácie – 30% zálohová faktúra so splatnosťou 7 dní
165,00€
Odovzdanie finálnej aplikácie podľa špecifikácie
zvyšná hodnota systému – 70% celkovej hodnoty so splatnosťou 7 dní
385,00€
Splatnosť faktúry je 7 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. V prípade omeškania s úhradou faktúry
si zhotoviteľ môže uplatniť u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý
deň omeškania.
Článok 6
Práva a povinnosti zhotoviteľa
Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za dielo podľa článku 4.
Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu objednávky, príslušným právnym
predpisom a záväzným normám.
Zhotoviteľ je povinný po obdržaní ceny za dielo podľa článku 4 ods 1. sprístupniť internetovú aplikáciu
objednávateľovi na jeho webhostingu v čo najkratšom technicky možnom čase, ale však najneskôr do
48 hodín od zaplatenia tejto sumy.
Zhotoviteľ je povinný vopred upozorniť objednávateľa na možnú nezhodu softvéru, alebo iných
komponentov dodaných mu objednávateľom so softvérom, alebo komponentmi, ktoré použije
zhotoviteľ a ktoré sú potrebné na vyhotovenie, dokončenie, alebo úpravu stránky. Zhotoviteľ je
povinný urobiť tak vždy, ak by použitie takých komponentov, alebo softvér narušil funkčnosť stránky,
alebo úroveň či kvalitu jej vybavenia.
Článok 7
Práva a povinnosti objednávateľa
Objednávateľ má právo na kontrolu obsahovej a funkčnej časti webovej stránky.
Objednávateľ je povinný dodať podkladové materiály (obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový
materiál, texty, popisky, obrázky, programy, alebo prezentácie) v zodpovedajúcej kvalite a v čo
najkratšom možnom čase.
Objednávateľ je povinný dodať ďalšie materiály a informácie súvisiace s vyhotovením diela, zmluvy
s tretími osobami vplývajúce na práce na diele (napr. informácie o webhostingu, a pod.).
Objednávateľ je povinný platiť faktúry v dohodnutom termíne.
Objednávateľ je povinný reagovať na výzvy k spolupráci zhotoviteľa, a to v najkratšom technicky
možnom čase.
Objednávateľ je ďalej povinný vložiť text, obrázky a iné zdroje informácií ktoré uzná za vhodné.
Článok 8
Zodpovednosť za škodu
Vlastníkom zhotovenej aplikácie je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nich. Vlastníctvo,
ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovaným webovým stránkam prechádza na objednávateľa
odovzdaním aplikácie, ktoré je potvrdené podpísaním preberacieho protokolu, čím objednávateľ
potvrdzuje, že dielo je zhotovené na základe jeho požiadaviek v zmysle článku 2 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsah stránok, ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií na nich
zobrazených, túto zodpovednosť nesie objednávateľ.
Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát.
Po prevzatí stránky objednávateľom na základe preberacieho protokolu patrí objednávateľovi právo na
dôkladné otestovanie prezentácie najmä jej funkčnosti, kvality a úrovne zobrazenia aktuálnosti
zobrazených informácií a ich usporiadania a to počas skúšobnej lehoty, ktorá je stanovená na ... dní.
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Zhotoviteľ sa zaväzuje nedostatky a chyby nájdené počas skúšobnej lehoty bezplatne na vlastné
náklady a v čo možno najskoršom čase opraviť. Výnimku tvoria iba chyby spôsobené programami,
prezentáciami, alebo zvukovými, alebo zvukovoobrazovými záznamami dodanými objednávateľom na
účel zhotovenia stránky a chyby a nedostatky ktorých odstránenie by predstavoval porušenie
autorských práv, alebo iných práv duševného vlastníctva.
Požiadavky na zmenu obsahu stránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na programové vybavenie,
alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamoch na ktoré
sa nevzťahuje záručná doba po uplynutí skúšobnej lehoty podľa ods. 4. budú posudzované ako nová
objednávka na zmenu, alebo úpravu stránky a vzťahuje sa na ňu cena za dielo podľa článku 4 ods.
2.a 3. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa na novú objednávku na zmenu alebo úpravu stránky
vzťahujú primerane.
Článok 9
Autorské práva
Zhotoviteľ je bezprostredným majiteľom implementovaného softvéru. Preto akákoľvek úprava a ďalšie
šírenie vytvorenej aplikácie mimo rozsahu tejto zmluvy (v zmysle 2. Článku) je zakázané. Zodpovednosť
za dodržanie autorských práv pri implementácii softvéru nesie zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia.
Zodpovednosť za právnu čistotu a dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného
vlastníctva materiálov (textov, obrázkov, počítačových programov, animácií, prezentácií, a iných
zdrojov) dodaných objednávateľom nesie objednávateľ.
Objednávateľ zaplatením celej ceny za dielo nadobudne výlučné právo používať dielo ako internetovú
stránku. Akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti podlieha písomnému súhlasu zhotoviteľa, pričom
za každé takto odsúhlasené použitie má zhotoviteľ nárok na primeranú odmenu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neudelí súhlas na použitie diela alebo jeho časti tretím osobám bez
písomného súhlasu objednávateľa.

Článok 10
Odstúpenie od zmluvy
1. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak:
a) objednávateľ dodá zhotoviteľovi obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový materiál, texty, popisky,
obrázky, programy, alebo prezentácie, ktoré majú byť použité na zhotovenie stránky, jej úpravu,
zmenu, alebo dokončenie, ktoré svojím obsahom, grafickým spracovaním, alebo účelom na ktorý majú
byť použité porušujú právne predpisy SR alebo platné medzinárodné predpisy ktorými je viazaná SR,
alebo ktorých obsah, vyhotovenie, alebo úroveň zobrazenia je v rozpore s dobrými mravmi,
b) objednávateľ aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto zmluvy,
c) ak vopred upozornil objednávateľa na možnú nezhodu softvéru, alebo iných komponentov
dodaných mu objednávateľom so softvérom, alebo komponentmi potrebnými na vyhotovenie, úpravu,
alebo zmenu stránky ak by taká nezhoda mohla spôsobiť narušenie podstatných úžitkových vlastností
stránky jej funkčnosť, kvalitu a úroveň zobrazenia, alebo funkčnosť iných aplikácií použitých pri tvorbe
stránky a objednávateľ na použití takého softvéru, alebo komponentov naďalej trvá.
2/ Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
a) zhotoviteľ riadne neodovzdal dielo v lehote podľa ust. § článku 3.,
b) zhotoviteľ napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto zmluvy.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy kvôli jej vážnemu porušeniu voči zhotoviteľovi, má zhotoviteľ právo
zverejniť na vytvorenej webovej stránke, ktorá je predmetom tejto zmluvy, zodpovedajúci oznam
o nedodržaní zmluvných podmienok zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi.
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Článok 11
Záverečné ustanovenia
Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným
zákonníkom a ostatnými právnym predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predovšetkým dohodou.
Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany
sledovali v čase jej podpisu.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami.
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Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá
ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho
pripájajú svoje podpisy.

V Soli dňa 22.6.2015

Podpis zhotoviteľa

Podpis objednávateľa
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