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Zmluva o poskytnutí diela a zhotovení internetovej stránky
uzatvorená medzi:

Objednávateľom

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2

01522 Rajec

IČO: 00321575, DIČ: 2020637102

zastupuje: Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
a
Zhotoviteľom

BROS Computing, s.r.o. - Zádubnie 169, 010 03 Žilina
IČO: 36734390, DIČ: 2022345900
zastupuje: Miroslav Bros, konateľ

Čl. I.

Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa

zaväzuje:

Poskytnúť

dielo, (typový projekt "WEB-DYNAMIC-M1 "), ďalej zhotoviť a uverejniť
internetovú stránkú založenú na tomto diele, prezentujúcu činnosť objednávateľa - podľa
podkladov a pokynov objednávateľa v termíne do 30 dní od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy,
resp. odo dňa objednávky. Internetová stránka bude objednávateľovi umožňovať dynamicky
vkladať, dopÍňať a meniť jej obsah redakčným spôsobom. Toto dielo zhotoviteľ poskytne
objednávateľovi pre používanie tak, ako bolo vytvorené, pričom si ponecháva a vyhradzuje
autorske práva k dielu, hlavne k všetkym zdrojovým kódom a dátovým štruktúram diela.
Zhotoviteľ

1.

uvereJlll zhotovenú internetovú stránku na internetovej doméne:
\vww.rajec.info, ktorej zostane majiteľom a správcom a odovzdá túto stránku
objednávateľovi formou zaregistrovania prístupových práv pre oprávnené osoby
objednávateľa a ich stupného zaškolenia spojeného s praktickými ukážkami obsluhy
redakčného systému pri editácií internetovaj stránky. Doteraz známa a používaná doména
objednávateľa: wVvvv.rajec.sk zostane funkčná a vo vlatníctve objednávateľa, pričom
bude k dátumu podľa pokynu objednávateľa použitá ako re-direct na novú domému.

2.

Zhotoviteľ nezodpovedá za obsah internetovej stránky z hľadiska možného porušenia
autorských práv, klamlivej reklamy, alebo iného poškodenia práv tretích strán, nakoľko
vycháza výhradne z podkladov objednávateľa a objednávateľ po jej zhotovení a
uverejnení
preberá kontrolu a zodpovednosť nad jej obsahom. Údajový obsah
internetovej stránky je vlastníctvom objednávateľa.

3.

Zhotoviteľ

poskytne bezplatný technický servis k poskytnuému dielu a zhotovenej
internetovej stránke s dobou trvania do 31.01.2012. Po tomto termíne bude poskytovať
technický servis odplatne.

Objednávateľ

4.

sa zaväzuje:

Zaplatiť zhotoviteľovi

za poskytnutie diela, ďalej zhotovenie a uverejnenie internetovej
stránky založenej na tomto diele, cenu dohodnutú v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom
termíne splatnosti, prípadne zaplatiť za omeškanie penále z omeškania vo v)'ške 0,5% z
nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
Čl. II.

Cena a splatnosť ceny

1. Za poskytnutie diela,

ďalej

zhotovenie internetovej stránky a jej uverejnenie, zaplatí
objednávateľ zhotoviteľovi cenu dohodou, (podľa ponuky vo výberovom konaní) :
900,- € / slovom:

Deväťsto

EUR

Za zaregistrovanie internetovej domény a zprevádzkovanie serverového miesta domény
zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu dohodou:
60,- € / slovom: Šest'desiat EUR
960,- € / slovom:

Deväťstošesťdesiat

EUR SPOLU.

Dohodnutá cena bude faktúrovaná do 7 dní od dátumu plnenia tejto zmluvy,
so splatnosťou 3 dni od vystavenia.
Následný technický servis:

Cena odplatného technického servisu k dielu po termíne 31.01.2012 je 30,- € mesačne
vrátane ceny za prevádzku serverového miesta a udržanie práv k internetovej doméne.
Tieto ceny budú faktúrované

štvrťročne

vždy v 1. mesiaci príslušného kalendárneho

štvrťroka.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami ajej platnosť je
stanovená na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov.
Obidve zmluvné strany si zmluvu pozorne prečítali, rozumejú všetkým jej článkom a na
znak súhlasu s ich obsahom prikladajú k zmluve dobrovoľne a nie v tiesni, svoje podpisy.
Túto zmluvu možno meniť výlučne písomne s pripojením podpisov obidvoch zmluvných
strán.
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