Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 631 Občianskeho zákonníka

1. Objednávateľ:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
PhDr. Oľga Lauková, PhD.
35987006
2021433172
a

2. Zhotoviteľ:
číslo účtu:
DIČ:

Ing. Tomáš Redlinger
Švermova 28, 974 04, Banská Bystrica
Príkaz ministra č. 4/2012, ods. (7), písm. b).

1029748280

I.
Predmet zmluvy
Vyhotovenie 54 kusov panoramatických fotografií 360 x 180° pre vytvorenie
podkladov pre virtuálnu prehliadku – interiér budovy Štátnej vedeckej knižnice
v Banskej Bystrici v elektronickej podobe.
II.
Vlastnosti diela a lehota na zhotovenie
Zhotoviteľ zabezpečí fotografické služby – vyhotovenie 54 kusov
panoramatických fotografií 360 x 180° pre vytvoreni e podkladov pre virtuálnu
prehliadku. Odsúhlasené podklady v elektronickej podobe zašle objednávateľovi
v dohodnutom termíne do 21. 11. 2013.
III.
Odmena
Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v celkovej výške:900,- €.
Táto suma je odmena za výkon diela a zahŕňa aj výdavky súvisiace s výkonom
činnosti zhotoviteľa, ako sú náklady súvisiace s obstaraním a cestovné náklady.
Odmena bude vyplatená na účet zhotoviteľa po odovzdaní diela objednávateľovi.
IV.
Povinnosti strán
1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone diela podľa tejto zmluvy a chrániť
záujmy objednávateľa.
2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť
tak, aby zhotoviteľ mohol vykonávať svoju činnosť v požadovanom rozsahu,
kvalite a časovom limite.

V.
Záverečné ustanovenie
1. Zhotoviteľ vykonáva dielo sám. Objednávateľ nenesie voči zhotoviteľovi
žiadne záväzky týkajúce sa jeho daňových povinností, poistenia
a zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť zhotoviteľovi.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana dostane
jeden exemplár. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva
a povinnosti zmluvných strán Občianskym zákonníkom. Všetky prípadné
zmeny sa uskutočnia len v písomnej forme a po vzájomnej dohode zmluvných
strán.

V Banskej Bystrici dňa 13. 11. 2013

..................................
objednávateľ

.............................
zhotoviteľ

