ZMLUVA O DIELO
I. Zmluvné strany
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Právna forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

JES Slovakia, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Bulharská 5, 040 01 Košice
45 918 945
2023136016
Fio banka, a.s.
IBAN: SK0383300000002800243181
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Štatutárny zástupca:
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných:

Mgr. Stanislava Jiroušková - konateľ
Ing. Stanislav Jiroušek - konateľ
Mgr. Stanislava Jiroušková
Ing. Stanislav Jiroušek

telefón, fax:

055 729 01 44

Spoločnosť JES Slovakia, s.r.o. je zapísaná v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka číslo
26587/V.
Objednávateľ:
Názov:
Právna forma:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:

Obec Bukovec
obec
Bukovec 83, 044 20 Malá Ida
00324027
Vúb banka a.s.
IBAN: SK84 0200 0000 0000 1962 4542

Štatutárny zástupca:

Ing. Anton Vyšnický, starosta obce

Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných:

Ing. Anton Vyšnický
II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať nasledovné práce a činnosti a odovzdať dielo:
- Vydanie knižnej publikácie BUKOVEC:
a)
b)
c)
d)
e)

Písanie historie,
Redakčná príprava, korektúra textov,
Grafické spracovanie podkladov,
Kompletné tlačiarenské spracovanie (tlačová príprava + tlač),
Dodanie knižnej publikácie na miesto určenia objednávateľom

Rozmer:
Počet strán:
Vnútro:
Papier:
Predsádky:

A5+
80 strán
plnofarebné (4 + 4)
natieraný lesklý (135 g)
plnofarebné (4 + 0)
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Papier obálka:
Väzba:
Náklad:

tvrdá, matné lamino
V8A
500 ks

2. Objednávateľ sa zaväzuje odobrať dielo uvedené v bode 1. tohto ustanovenia
obchodnej zmluvy.
3. Množstvo celkového dodaného nákladu sa podľa § 2 vyhl. 28/1980 Zb. môže
odchýliť o ± 1 % od zmluvne dohodnutého nákladu.
III. Cena za dielo
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo podľa parametrov uvedených
v bode II. tejto obchodnej zmluvy v celkovej cene 5 245 EUR (slovom:
päťtisícdvestoštyridsaťpäť EUR). Zhotoviteľ nie je platcom DPH. Uvedená cena je
stanovená na základe súčasne platných cien materiálov a služieb, v súlade so
zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. K zmene dojednanej ceny môže dôjsť v nasledovných prípadoch:
- pri zmene parametrov, ktoré sú uvedené v bode II. 1. tejto obchodnej zmluvy,
- z dôvodu zmeny cien materiálov a služieb, použitých pri výrobe predmetnej
publikácie.
IV. Súčinnosť
1. Objednávateľ sa zaväzuje:
- prideliť manažérovi projektu (zo strany zhotoviteľa Ing. Gabriela Oroszová)
zodpovednú osobu na koordináciu celého projektu,
- vykonať obsahovú a grafickú korektúru do 5 dní od dodania makety knihy.
2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela nasledovným spôsobom:
- podieľať sa na výbere fotografií a textov,
- podieľať sa na obsahovej a grafickej úprave materiálu.
3. Pokiaľ nebude splnená povinnosť uvedená v bode IV. 1. tejto obchodnej zmluvy,
zhotoviteľ môže jednostranným úkonom - písomným oznámením predĺžiť dojednaný
čas (dodaciu lehotu) uvedenú v bode V. tejto obchodnej zmluvy, zohľadňujúc pritom
svoje kapacitné možnosti.
V. Dodacia lehota
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať nasledovné práce a činnosti v uvedených termínoch,
a odovzdať dielo:
a) Dodať maketu publikácie na schválenie do: 15. decembra 2016,
b) Dodať hotové publikácie do: 30. apríla 2017.
VI. Platobné podmienky
1. Zhotoviteľ postupne vystaví dve faktúry na celkovú sumu dohodnutú v bode III. 1.
tejto obchodnej zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať úhradu týchto faktúr:
a) Prvá faktúra
2 622,50 EUR bude uhradená do po dodaní makety,
b) Druhá faktúra
2 622,50 EUR bude uhradená do 15 dní po dodaní knihy.
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VII. Zmluvné pokuty
1. V prípade meškania s ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi z viny
zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z dohodnutej ceny v bode III. tejto obchodnej zmluvy za každý kalendárny deň
omeškania po 15. dni od dohodnutého termínu uvedenom v bode V. tejto obchodnej
zmluvy.
2. V prípade, ak predmet zmluvy podľa bodu II. tejto obchodnej zmluvy bude mať vady
aj napriek odsúhlasenej korektúre, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške od 2 % do 10 % podľa závažnosti vady.
3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v dohodnutom termíne
zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 0,05 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň
omeškania.
VIII. Dopravné dispozície a avízo
Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady dopraviť výtlačky publikácií do sídla
objednávateľa.
IX. Zmena a zrušenie zmluvy
1. Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody
zmluvných strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré vznikli po
podpísaní tejto obchodnej zmluvy až do dňa, kedy dôjde zhotoviteľovi písomné
oznámenie objednávateľa o odstúpení od zmluvy, a to do 15 dní odo dňa odoslania
faktúry (s vyčíslením nákladov) zhotoviteľom.
X. Záverečné ustanovenia
1. Táto obchodná zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, pričom každá zmluvná
strana dostane dva exempláre.
2. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka.
3. Sporné veci, pokiaľ nedôjde k vzájomnej zhode, rieši súd.

V .......................... dňa ................

V .......................... dňa ................

__________________________
pečiatka a podpis objednávateľa

__________________________
pečiatka a podpis zhotoviteľa
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