
ZMLUVA O DIELO Obecný úrad POPROČ
Détum

. Zmluvné strany ,?./.íy/^
Podacla 6I<1o: Cl<lo apliu:

^l o^ ^^^^^^Zhotoviteľ:
Obchodné meno: JES Košice, s.r Rj-Hohy;Hsty: Vyb<vujV^.^^ /
Právna forma: Spoločnosť s ru ĽyiiÍm ubmedzenýrŕi /
Sídlo: Bulharská5,04001 KoŠice
v

IČO: 46 455 523
w

DIC: 2023390446
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., č.ú.:2500201086/8330
Statutárny zástupca: Mgr. Stanislava Jiroušková - konateľ
Oprávnený rokovať Mgr. Stanislava Jiroušková
vo veciach zmluvných: Ing. Stanislav Jiroušek
Telefón, fax: 055 / 729 01 44

Spoločnosť JES Košice, s.r.o. je zapísaná v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 28850/V, (ďalej len zhoÍOVÍter).

Obiednávateľ:

Názov Obec Poproč*

*

Sídlo: Obecný úrad, Školská 2, 044 24 Poproc
^f

IČO: 00324639
w

DIC: 2020746189

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu 0404770001/5600
Statutárny zástupca: Ing. Štefan Jaklovský - starosta obce

Oprávnený rokovaťvo veciach zmluvných: Ing. ätefan Jaklovský - starosta obce

II. Predmet zmluvy

1 Zhotovitef sa zaväzuje vykonať nasledovné práce a činnosti a odovzdať dielo:
"Zhotovenie a vydanie knižnej publikácie o Obci Poproč".

a) Honorár pre autorov textov
b) Preklad textov do AJ (190 NS)
c) Jazykové korektúry
d) Grafícké spracovanie

/

e) Upravy fotografií
f) Sadzba a tlač 1 200 ks v slovenskom jazyku a 100 ks kníh v anglickom jazyku

Rozmer: A5+
Početstrán: 200
Vnútro farebnosť: 4+4
Papier: 135 g, natieraný matný
Väzba: V8a
Predsádky: bezdrevnýalebo matný, 4F
Obálka tvrdá, matné lamino, parciálny lak



2. ObjednávateF sa zaväzuje odobrať dielo uvedené v bode 1. tohto ustanovenia
obchodnej zmluvy.

III . Cena za dielo

1. ZhotoyiteF sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo podfa parametrov uvedených v
bode II. tejto obchodnej zmluvy v celkovej cene 15 054 EUR (slovom:
päťnásťtisícpäťdesiatštyri EUR). Zhotovitef nieje platcom DPH. Uvedená cenaje
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:

IV. Súčinnosť

1. Objednávateľ sa zaväzuje:
- prideliť manažérovi projektu (zo strany zhotoviteľa Ing. Gabriela Oroszová)
zpdpovednú osobu na koordináciu celého projektu (20 strany objednávateľa Mgr.
Nina Molnárová),
- vykonať obsahovú a grafickú korektúru do 5 dní od dodania makety knihy.

2. Objednávaterje oprávnený kontrolovať vykonávanie diela nasledovným spôsobom:
- podiefať sa na výbere fotografií a textov,
- podieFať sa na obsahovej a grafickej úprave materiálu.

V. Dodacia lehota

1. Zhotoviter sa zaväzuje vykonať nasledovné práce a činnosti v uvedených termínoch,
a odovzdaťdielo:

a) Dodať maketu publikácie na schválenie do: 31. 12. 2015.
b) Dodať hotové publikácie do: 24.06.2016.

VI. Platôbné podmienky

Zhotoviter postupne vystaví dve faktúry na celkovú sumu dohodnutú v bode III. 1. tejto
obchodnej zmluvy. Objednávater sa zaväzuje vykonať úhradu týchto faktúr:

Prvá faktúra 7 527,00 EUR bude uhradená do 30 dní po dodaní makety.
Druhá faktúra 7 527,00 EUR bude uhradená do 30 dní po dodaní knihy.

VII. Zmluvné pokuty

1. Vprípade meškania s ukončením a odovzdaním diela objednávateFovi z viny
zhotoviteľa môže objednavatef požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z

dohodnutej ceny v bode III. tejto obchodnej zmluvy za každýkaiendárny deň
omeškania po 15. dni od dohodnutého termínu uvedenom v bode V. tejto obchodnej
zmiuvy.

2. V prípade, ak predmet zmluvy podľa bodu II. tejto obchodnej zmluvy bude mať vady

^y^^k^s^lc^e^e^^k^^^ ^^dnavatef požadovať zmluvnú pokutu vo
2



3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v dohodnutom termíne
môže zhotoviter požadovať 0,05 % z dlžnej sumy za každy kalendárny deň
omeškania.

VIII. Dopravné dispozície a avízo

Zhotoviter sa zaväzuje na svoje náklady dopraviť výtlačky publikácií do sídla
objednávateFa.

IX. Zmena a zrušenie zmluvy

1. Zrnluvu mozno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných
strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. ob^ednavaterJepovinnyu^radiťz^otowtel,oviys^^^^
l????.í.sarl!-teJÍ-(?.o^ho^n?J zmluvyaž do dňa' kedy dôJde zhotoviteľovi písomné
oznámenie objednávatera o odstúpení od zmluvy, a to do 15 dní odo dňa odoslania
faktúry (s vyčíslením nákladov) zhotoviterom.

X. Záverečné ustanovenia

1. Táto obchodná zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, pričom každá zmluvná
strana dostane dva exempláre.

2. Pokiar sa zmluvné strany nedohodli inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka.

VPoproči, dňa 24. 6. 2015 V Košiciach, dňa 24. 6. 2015

^w JES Košice, s.r.o.% <ŕ BULHARSKÁ 5. 040 01 KOŠCE^ AO'.< Tel.Sfax 055/729 0144 jesRieB.eko/á? ttí
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