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ZMLUVA O DlELO

OBJEDNÁVATEL- FAKTURAČNÁ ADRESA (názov a adresa hrmy podtä výpisu zOR / ŽR):

-

Ultca, Čtslo:

zntuvy /

zm~(

DODAVATEt:

Gaarp Media s.r.o.

Moct In om‘ačnálanc Šila
Nám. sv, Egídla 43f66
I

Obohodný názov:

~&ofaklú~Ídétun:

Československých parašutlstov 19

—

Psč, mesto:

IČO: 42 361 193, DIČ: 2024097372

LI Ir)I/~

ičo:~‘

DC

______

L

‚I OtPt
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DIČ/I~6PH:~—‘l~h\IChI1 fl41

Korešpondenčná adresa (prosíme vyplnit len ‚‘tedy. al< Sa nezhoduje $ takluraČnou):

831 03 Bratislava
ičo: 45508291
tel.: +421 (0)907 746 727
‚Č DPI-I: 51<2023020846
lnfo@gzoznam.sk
Zopisaná V Obchodnom rogistri Okr, sůdu BA I.. oddiol Sto, vložka čislo 64493/B

Názov prevádzky:

Adresy pra prijem podkladov:
Ulica, Číslo:

Psč,

graflk.gaarp@gmall.com
grafikgarp@gmail.com

mesto:
dorou je možné konpqikova( ohradom.korektůry grafickéhÓ“tiávrhu:

OBJEDNAVATEL. KONTAKTY na osobu,
Titul,meno,prie~isko:

TOL/fax:

ÍN&ov dlela:

~

L,

‚‘,,,_~

MAPA “TRHAČKA‘

D 30 X
D 61 x

30 mm

cena: 60,ď0 € + DPH

30mm

cena: 10000€ +

61 x 61mm

3~,
D

c‘Vt3~Ůu~tč~fl

-

‘.

100

ks rnápvcena

LILI

1nn‘

cena: 30,00 € + DPH

Mapy naviac- INZERENTI
súčasna objednávamo naviac

D

ks mAp

10

STOLOVÝ KALENDÁR
cena: 200,00 € + DPH

~

D

obchodněmu zástupcovi pri p~dpiso zmtuvy
pre zhotovenio grafického návrhu dodané:
Výpočet cony za roallzáciu dlela:

CEyK~ELKOM (bez DPH):

ĚENACELKOM (vrátano DPH):

ks rnápvceno

MAPA

-

výŠka:L

LILI

.

~

ks mAp v ceno

BROŽÚRA . EXCLUSIVE (obálka mapy- zadná Strana)
ks mAp v ceno

D 76 103mm

cena: 497,00 € + DPH
cena: 929,00 €+ DPH

25
50

ks nApy ceno
ks mAp v cone

D 152 X 208 mm

cena: 1.726,00 € + DPH

50

ks mAp v cena

x

152 x 103 mm

‚

lny rozmor

‚

Šírka:

‚yŠka:

mm

ks mAp v cena

SAMOLEPKt na stojan kalondára
D 300 x 25 mm conalks: 0,30 € + DPH

ks cena za kus: 2.90 € + DPH

I

I

BOČNÝ SERVISNÝ POPLATOK:

I €

+ DPH

]

Vzhtadom na obmadzoný priostor v kartografii OZ nia je oprávnoný menitatobo upravovat velkost logal
Mesto:
Vyznačltv kartografií logom:
OLOGO ccal2nm

:‘

cena:30,0o€+ DPH

ÚL000 ccal2mm

9c-~i‘~

o-mailon / poŠtou do dAtumu:

LILI LILI 121 ol I I

D

D LOGO cca 12 mm cons: 30,00 € + DPH
inzeilná plocha bude rovnaká ako V prodošloni ~dani mapy
plpadné zmeny sů uvedené v prllohe bito zmluvy)

(\

-

~ platba v HOTOVOSTI pri dodonl dlela

€
‘..—

D

:

počet ks:

D

€

I

1

I

‘

~
I P— ~
t

~.

plalba provodnýrn prikazorn do dátunu splatnosti daňového dokladu
člslo bankového účtu ob)ednávateraBARTER- objednávatersa zaväzuja, že dodávatelbvi poskytne a):
a) UBVTOVANIE

b) lnů služby

a to v odkovej hodnoto (vrátana DPH):

rr I

Zodpovodnostza správnostzakroslenla
polohy trny V kartógratii neslo:

€

‘\

‘,~, ‚

~

-‘‘‘‘“‚‘‘~‘
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Mano a priezvisko, podpis

~

DD

LILI I2IoI~‘I
MM

RRRR

I

Poprad
Nám.sv.EgK
Poprao
iČo: 42 381058193,01 DiČ:
2024097372

L,

Tel/Fax: +421 52 77 21 394

‘‘

~Atun podpisu zmluvy
obbma zmluvnýni siranami:

„

€

Za objodnávatera - osoba oprávnaná k (~iiatka a podpis objednávatota.
ednaniu ohlädorn lnzercia v mono Mostská lnlormačná kanceláxla
objodnávatoíä a k podpisu tojto znluw.

—‚I

a prlezvisko

I

Prest“ Špacifikácia poskytovaných slutieb, aktuátny cennlk objedriávatel~, pnp. zodpovedajúci
počet potvrdoných poukazov na ubytovanie ~/ouchor), tvor)a prjlohu tojto zmlú~.

€

plnomocnený obchodný zástupca: PodpIs obchodnáho záatupcu:

Kont~é1ol.čí~lo

1mn

Dohodnutý spůsob platby;

počotka

-..‘-.

I I

DL000 ccal2mrn

[ ‚~‘/«J I -I-~‘L 1
[_
J
I
L

50

I

)

‘JI

I

íPočetka:

ksnápvcene

25

-

~

Cena za INZERTNÚ PLOCHU (boz DPH):

Cena za tNÉprodtjktyjbezQ?H):

50

‚

~Ĺ~Ĺ

rady

Cena za MAPY naviac (bez DPH):

ks mápvceno

cana:629,00(+ DPH

Podpisom zmluvy súhlaalrn 5 ‚‘ytvoronlm a uvera)nontm záktadnóho Iiromného profilu a
~ údajov uvedených v leilo zmluvo, na portáll ~ trataidgu titlem) gzoznam.sk.

~ X

~tz-9

.

ks mAp v cone

25

cena: 2a2,00 € + DPH

D

UiI9a, číslo:

~

Cena Za LOGA v kartografii (bez DPH):

25

cena: 43100€ + DPH

cena: 1593 00€+ DPH
Šírka:1

76 x 50 mm

D INZERENTI

30 katendárov v cone

I~
I ‘
I(

~ -

cena: 248,00 € + DPH

Kalondára naviac

‘‘,~-;?~~

-Jo

lnZ~dná plocha:

D

ks mAp v cone

Adresy, tnzerujůclch tlrlem / prevádzok:
Stručný názov firmy! prevádzky:

ľi\‘~:,

-

brožúra - cena za kus: 1,30 € + DPH
trhačka- cena Za kus: 0,20 ( + DPH

~~WWW.GZOZNAM.SK
D uverojnenie tjremného prolitu na portáli gzoznam.sk

E
t.~i
r;::

D 152 X 220mm
D ln~‘ rozmar

ks mAp v cone

FIREMNÝ ZÁPIS (názov firmy, telefón, web)

boz lnzonbnoj plochy
bez loga v kartogratii

(‘i~i~ó ptocha:
i,D 120 X 130 mm

I I

výška:1

EXCLUSIVE - LOGO NA TITULNEJ STRANE
cena: 629,00 € + DPH
50 ks nAp v cena

‘inzertná plocha:
~ X 25 mm

Íl, ~D

I I

Šírka:1

ksriápvcone

~‚tl.Štv‘lrok
EJIll,štvrtrok
Dlv,Štvrtrok
20
MAPA - BROžúRA- ECONOMY (vnútro mapy)

D 76 X 55 mm
D 76 x 110mm
D 152x 110mm

ks mAp v ceno

100

Www

Qtttv,tro~
lnzertná plocha:

50 <s mAp vcano

conaflOOOO‘Cf‘DPH

92 x 61mm
tný rozmer

25

DPH

e-na

Čas plnenia:

J

‘‘-.—.‘‘

lnzontná plocha:
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e-ma
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Mobitnýtel.:

-

Lukáš Valter
Ing. Kubala Jura]

~ITATEtNE PAL‘ČKOVÝM PISMOM

\H ~

‘

-

‘~

~ C~YC~vQ‘

‘titul, mono. priozvisko - čllatelhe

‚

Všeobecné obchodné podmienky pre realizáciu a predaj
tlaČenej formy reklamy I inzercle.

.

Článok I
Všeobecné ustanovenia

Článok9
Technické podmienky

a) Všeobecně obchodně podmienky sú závázné pre všetky Zmluvy o diolo alebo objednávky.
noto podrnlenkyje možně monition pisomnou formou.
b) Spoločnost Gaarp Media aro. (ďalej len ‚dodávater) je podnikaterom v oblasti tvorby a
predaja reklamytinzercio (dalej ten ‚reklamy‘)v tlačenej aj olektronickej podobo, návrhu a výroby
propagačných mateitálov a je zhotovite(om reprezentačných mapových publikácil miest a
regiůnov Slovenska. Dodávatet je tiež rnajite(om a prevádzkovatetom internetového portálu
gzoznam.sk, resp. gindex.eu, gindex.cz (ďalej Ion .gzoznam“). Je oprávnený poakytovatrekiamu
na jednotlivých atránkach lohlo portálu.
c) Objednávater reklamy (ďalej len .objednávater) je fyzická alebo právnická osoba. priamy
zákazník alebo sprostredkovaterská reklamná, prlpadne mediálna ageniúra.
4) Splnomocnený obchodný zástupca je podnikaterom zaoberajúcim Sa sprostredkovanim
obchodov v různych oblastiach podnikania a dostatočnými skúsenostami pro úspešné
dojednanie predaja rektamyl inzercie v tlačenej aj elektronickej podobe v produktoch dodávate(a
a v nim určenej územnej oblasti.

a) Podklady na zholovenie reklamy je možné dodat e-maibom abebo zaslat na prenosnom médiu
najneskůr do 10 dnI od podpisu Zmluvy o diolo abbo do dátumu, na ktorom Sa objednávatet
dohodol so spbnomocneným obchodným zástupcom ph podpise zmluvy.

Článek 2
Predmet Zmluvy O dlelo
a) Prodmetom Zmluvy o diolo je reallzácia reklamy a jej uvereJnonie v produktoch dodávatera
biižšie špecifikovaných V časti ‚Názov dieta‘ tejto zmluvy, abbo návrh a výroba propagačných
mate riábov.
Článok 3
Spósob plnenia
a) Dlelo je splnené uverejnenlm reklamy v produktoch dodávateta bližšlo špecifikovaných V časti
‚Názov dieta“ lejto zmluvy. alebo realizáciou návrhu a vyrobenlm propagačných malertálov.
Článok 4
Zadávanie reklamy
a) Plošná reklama Sa objednáva výlučno plsomnou formou prostrednfctvom vyplnenej „Zmluv)‘ O
dieto abbo na základe objednávky vystavenej objednávaterom. Zmiuva nadobúda právnu
záváznost vo chytli, keď objodnávatef doručl vyplnenú a podplsanú zmluvu na adresu
dodávatera alebo do růk nIm splnomocneného obchodněho zástupcu. Dodávatet neskúma
interná podpisové práva objednávatefa.
b) Objednávatet vyhlasuje, že bol oboznámený S aktuálnou ponukou dodávaleta a s cenou
reklamy a služieb nazáklade platného connlka vydaného dodávatol~m, ktorý je súčast‘ou zmluvy.
c) Objednávatet bene na vedomie, že rozmery inzertnej plochy a firemných tóg do mapových diet
sú stanovené dodávaterom, použbvanou jednotkou SO milimetre a výsledný rozmer reklamy v
zrealizovanom diele může mattoteranciu ± 2mm,
Člénok S
Cena dlela
a) Cena za dielo je kalkulovaná podra platného cenntka dodávateta abbo podta dohody so
splnomocneným obchodným zástupcom v časti „Výpočetceny za realizácju dieia“ tejtozrnluvy.
Článok 6
Finančně podmtenky
a) Objednávatet Sa zaväzuje zaplatit dodávatetovi za realizáciu reklamy odplatu vo výške
stanovenej v časti „Výpočet ceny za realizáciu dieta“ lejto zmbuvy a to spůsobom dohodnutým v
časti „Dohodnutý spůsob platby“ lejtozmtuvy.
b) Dodávaler je povinný vyslavit objednávatel‘ovt zodpovedajúce daňové doklady najneskůr v
deň spinenla dlela podle článku 3 .Spósob ptnenia‘ tejto zmluvy.
c) tjhradením faktOry Sa rozumie priplsanie cetej fakturovanej čiastky (vrátane DPH) na účel
dodávalera do dátumu splatnosti uvedenom na faktOre, Dátum splatnosti je minimálne 10 dni odo
dňa vystavenia faktory. Pri oneakorenej úhrade íaktúry Sa zmiuvné strany dohodli, že dodávaletje
oprávnenýúčtovatobjednávatetovi úroky z omeškania platbyvo výške 0,5% z dlžnej sumy a to za
každý, aj započatý deň omeškania.
d)Aksazmluvné stranydohodnú na spósobeplatbyza reklamu formou bártru (výmenou služieb).
tento spůsob platby je riadne vyznačený na zmluve v časti „BARTER“ a dodávater z důvodu
vyššej moci dieto nezrealizuje, objednávatetn,á právo na úhradu dohodnutej ceny bártru, ktorá je
riadne vyznačená na zmbuve v časti ‚BARTER‘ v plnej výáke. avšak iba v prlpade, že dodávater
služby poskytnuté odberatefom preukázaterne využil. Poklar dodávatef preukázatefne využije
ben časf Z dohodnutej ceny bártru, objednávatefovb prináležl úhrada ben tejto časti z dohodnutej
ceny bártru.
Článok 7
KorektOra reklamy
a) Dodávater Po prevedentgrafického návrhu tento zašle objednávaterovi v elektronickej podobo
(e«mailom) na schválenlelkorektúru. Objednávater je povinný se k návrhu plsomne vyjadnit v
lehoto do 3 dni odjeho obditania alebo do dátumu uvedenom nagraftckom návrhu.
b) V pripade, že dodávatef‘yjadrenie objednávaterav pnimoranej lehoto neobdržl, má Sa zato, že
objednávater s grafickým návrhom súhlasl v podobo, v akej mu bol predložený. Dodávatet
nebude prihliadatna dodatočné reklaniácie.
Článok 8
Zodpovednost‘ za obsah reklamy
a) Objednávater preberá plnO zodpovednost za obsah reklamy a zbavuje dodávatera povinnost‘
vyplývajúcich z nárokov akejkorvek povahy uplatňovaných voči nemu tretlmi osobami, a to najm~
nárokov uplatňovaných v spojenI s ustanoveniaml zákonov upravujúcich a definujúcich nekalú
sútaž a autorské právo.
b) Objednávatet zodpovedá za ‚yhotovenie reklamy aj v pripade, ak reklamu vyhotoví dodávatet
a to na základe podkladov a požiadavtek objednávatera.
c) V pripade. že objednávatet poskytne dodávale(ovi už vyhotovenO reklamu na uverejnenie,
dodávatet nezodpovedá za kvalitu a vyholovenie reklamy a liež za vady reklamy vzniknuté
důvodu jej novyhovujúcej kvality.
d) Poirjar má .objedná~ater‘ požjadavku na presné dodržanie farebnosti akejkofvek časti
objednanej reklamnej ptochy abbo loga a nepo*ylne dodávatetovi spolu 5 podkladmi na
reklamu farebný rozklad požadovanoj (arby a to vo farebnom priestore CMVK. dodávater v
žiadnom pripade nezodpovedá za h,ožnú farebňú odchýlku vzrealizovanom diole.

b) Objednáyatef bérie n~‘vedgImid, žé ha zhótóvonja teklamy je nutné dodat tlelo podklady:
- firemně LoQovoformšte:.CDRAL:EPS abebo PDF vkrajnom pripade JPG, GIF alebo
BMP
“~~‘
«kontaktně údajea pó~iéčln6ó&b~tformáteDOC aleboTXT
.fotogtarie(aliměJŮbýtaůčaSroubjodnpr~jf~kbamy)voforrnáleJPG
. mbnimálna kvalitafotografil(bitmáp) rpt~sl byť300 dpi pni výstupe 1:
. LOGO a fotografteje ~ottebnédódať zvlášť« nesmú byť vložené v apb‘káclách
Word, Excel, PowerPoint a pod.
- objednávatet zároveň dodá ideový návrh reklamy s definovanými požiadavkami na
textovú, grafickú a farebnú skladbu
. pokiar má objednávater požiadavku na presné dodržanie (arebnost‘ akejkoFvek časti
objednanej reklamnej plochy, je nutné dodat farebný rozklad požadovanej farby a to v
CMVK-u. Prlklad: červená = 0% cyan, 100% magenta, 100% yellow, 0% black
c) V pripade. že objednávater dodá už spracovanú reklamu, muaia byt aplnené naaledovné
podmienky;
. inzerát musi byt‘ bez orezových a pasovacich značiek, prosne v rozmere dohodnutom
na zmluve
«formáty: CDR,AI,PDF, EPS, PRN, PSD,TIF, BMP, GbFaleboJPG
«minimálna kvalita bilmáp musl byt300 dpi pni výstupe 1:1
«obrázkyatenkými binkamiaperovkymusia matviacako500dpi
. použlvať iba farebný priestorCMYl<
. všetko plamo (fonty) v dodaných lnzerátoch alebo logách musí byť rozložené do
kniviek, Takto rozložený textikrivka nosmie obsahovatviacako 1.000 bodov
. ak aú v inzeráte použité špecbábne funkcie (efekty) programov Corel Draw (CDR) abebo
Adobe illustrator (Al), muM byt prekonvertovaný výsledný efekt do rastw — bitmapy, aby
konverziou inzerátu nenastala zmena spombnaného vektorového efektu
. pokiaf je Inzerát dodaný ako bitmapa, íiremné LOGO je potrebné poslať zvlášť vo
formáte: COR, Al, EPS aleboPDF
. krajne neodporúčame zahřňat texty do bltmapovej (rastrovej) grafiky
Článolc IQ
Práva dodávatera
a) Dodávatef Sb vyhradzuje právo reklamu odmietnutv prlpade, ak:
«reklama nezodpovedá svojim obsahom záujmon, dodávateta.
‘reklama jev rozpore so zákonmb SR,
- reklama nezodpovedá technickým požiadavkám dodáyatefa,
«reklama nieje V sOlade a dobrými mravmi, prrpadne ohrozuje verejný poriadok,
b) V pripade obdržania nekvabitných podkbadov pro zhotovonie reklamy, si dodávatef vyhradzuje
právo na vykonanio v‘astných úprav vnátane vbaslnej nedakčnej úpravy spojenej s celkovou
prbpravou dlela.
c) V pnipade oneskoreného dodania podkbadov abebo v pripade dodania nekvalitných abbo
neúplných podkbadov má dodávatef právo na posun terminu uverejnenba reklamy a objednávater
nemá nárok na prlpadné znižonbe ceny za dieto, dohodnutej na tejto zmluve.
4) Ak je dodávatef pninútený zrušit realizáciu diola z důvodu vyššej moci a dlelo nebude
zrealizované, nenosíc žbadnu zodpovednost za pnbpadnú škodu spůsobenú objednávaterovi. To
platí za predpokladu. že objednávalet preukázatetne nevykonal čiastočnú ani colkovú uhradu za
diebovopred.
e) Potvrdenim zmbuvy O dielo abebo objednávky dáva objednávatef súhlas so šlrenlm reklamy aj
prostrednbctvom portálu gzoznam.
I) Dodávatetje oprávnený sám stanovit umiestnenie plošnej reklamy v mapovom diole a to podra
vbastného uváženia, pokiafsi tovyžadujo konečná úprava diela spojená sjeho prbpravou pro tlač,
Článok 11
Copyright — dotlaČ dlela a opisy
a) Všetky práva sO vyhradené. Bez pisomného povobenla dodávateta ekákofvek mechanická,
fotografická, elektronická reprodukcia abbo rozmnožovanbe diola, kartografie ako i jej časti, je
zakázaná.
b) Pokiaf reklamu graficky nevrhoi a spracovab dodávatet, vyhradzuje si tento právo na pbsomné
odsúhlasenie jej reprodukovania v mých mědiách, 6i už tormou kopirovania, etektnonicky abebo
mechanicky.
Článok 12
Odstůpenle od zmluv)?
a) Odslúpit od zmluvy možno ben v pnipade predboženia takých listin, ktoré pneukázaterne
osyedčia skutočnost, že objednávater je v likvidách, konkurze, pripadne požiadai O zrušenie
svojho podnikatetskéhooprávnenie.
b)Oneskorenézhotoveniedieba niejedóvodom kodstúpeniu Od zmbuvy.
c) V pnipade odstúpenia od zmbuvy zo strany objednávaleta z mých dóvodov aké aú uvedené
bode a) tohto článku, má dodávater nárok na paušábnu čiaslku 50% z cebkovej ceny dieta bez
DPH. Pokiafobjednávateíodstůpi od zmluvy v čase, keďje diolo pnipnavené do tlače, je povinný
dodávatetovi zapbatirplnú výšku dohodnutej ceny.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
a) Táto zmbuva nadobúda platnost a účinnost dňom jej podpisu záslupcami oboch zmluvných
strán.
b) Všetky zmeny a dopInky k tejto zmiuve musia mat plsomnú formu a musia byť podpbsané
oboma zmbuvnýmb stranami.
c) Zmluvné strany sa dohodli, Že pre spory vzniknuté z tejto zmbuvy abebo objednávkyje miestne
pnialušným súdom všeobecný súd dodáyatera a rozhodně právoje právo Slovenskej republiky.
d) Všetky vztahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkamb Sa riedle platnými
všeobecne závaznými právnymi predpiamb Stovenskej republiky.
e)Zmbuva odielo je vyhotovená v troch roynopisoch, z klorých každá zmbuvná strana aobchodný
zástupce splnomocnený dodávaterom, obdržbjeden exemplár.
() Zmbuvné strany vyhlasujú, že si túto zmbuvu riadne prečitali, v plnom rozsahu porozumeli jej
obsahu a na znak súhiasu ju týmto vlastnoručne podpisujů. Ďabej prehlasujú, že im niB sú známe
žiadne skutočnoati, ktoré by mohli spůsobit neplatnost abebo neúčinnost tejto zmlu~‘, abebo
zmaritjej účel.

