ZMLUVA O DIELO
Uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a v znení neskorších noviel

I.

1.1

Objednávateľ:

Zmluvné strany

Obec Nižný Slavkov

Sídlo:

082 75 Nižný Slavkov č. 102

Zastúpený:

Ing. Jozef Kamenický, starosta obce

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a. s.

Číslo účtu:

8860658001/5600

IČO:

00 327 514

DIČ:

2020711627

Kontakt: 0907 971 019, 051 45 912 24, starosta@niznyslavkov.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2

Zhotoviteľ:

AKCENT PRINT

Sídlo:

Sibírska 31

Zastúpený:

Pavol Šidelský

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a. s.

Číslo účtu:

4007989796/7500

IČO:

34906061

IČ DPH/DIČ:

SK1020005558/1020005558

Kontakt: 0907 925 822, akcentprint@stonline.sk
Registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, reg.č.1640/97
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zákazky je tlač monografie o obci Nižný Slavkov

„Na začiatku bola cesta...Ľubomír Grega“

2.2.Opis predmetu zákazky
Parametre pre tlač knihy:
Formát: A4
Počet strán: cca 400 A4
Väzba : V8
Papier: 135g NL
Tlač vnútro blok: 4+4
Tlač: predsádka 4+0
Tlač obálka - 4+0+lamino lesklé
Náklad: 700 ks
Grafika a sadzba
III. Podmienky výroby
3.1. Objednávateľ zabezpečí pre dodávateľa dodanie podkladov do tlače v elektronickej
forme.
3.2. Dodávateľ z podkladov objednávateľa zabezpečí zabezpečí.
- grafickú prípravu
-kontrolný obťah odovzdá objednávateľovi na korektúru
-tlač monografie.
3.3. Časový harmonogram výroby do 18.júla 2014 700 ks

IV. Výška úhrady a spôsob platby
4.1. Za grafickú prípravu, konkrétnu tlač knihy bude dodávateľ fakturovať 10 909,09 Eur bez
DPH, t.j. 12 000,-Eur s DPH.
4.2. Odberateľ bude financovať knihu z vlastných prostriedkov rozpočtu obce a z dotácie
prešovského samosprávneho kraja formou bezhotovostného platového styku.
Minimálna lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

V. Podmienky reklamácie
1. Objednávateľ alebo ním poverený subjekt je povinný podľa možnosti pri preberaní diela
alebo jeho časti od zhotoviteľa či dopravcu tlačoviny riadne prezrieť alebo zariadiť ich
prehliadku a podľa možnosti skontrolovať množstvo, akosť, kvalitu prevedenia a obal,
či zodpovedá podmienkam dojednaným v zmluve. Keď si objednávateľ tlačoviny pri
prevzatí od zhotoviteľa alebo dopravcu neprehliadne alebo nezariadi, aby boli
prehliadnuté v dobe prechodu nebezpečia škody na tlačovinách, môže uplatniť nároky
z vád zistených pri neskoršej prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mali tlačoviny
už v dobe prechodu nebezpečia škody na nich. Takto neskôr zistené vady môže
objednávateľ reklamovať zhotoviteľovi formou písomného reklamačného listu
najneskôr 15. deň od prevzatia tlačovín, inak právo objednávateľa reklamovať zaniká.
Zhotoviteľ uskutoční reklamačné konanie vrátane vybavenia reklamácie do 30 dní od
prevzatia reklamačného listu.
2. V prípade oprávnenej reklamácie zo strany objednávateľa zhotoviteľ bez zbytočného
odkladu vystaví dobropis. Vystavenie dobropisu je podmienené skutočnosťou, že
objednávateľ voči zhotoviteľovi riadne a včas plní všetky platobné povinnosti. Ak
zhotoviteľ nevystaví dobropis, vybaví reklamáciu iným zákonným spôsobom, ktorý si
zvolí.
3. Zhotoviteľ nie je povinný nahradiť škodu pokiaľ preukáže, že porušenie povinnosti
vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov.
VI. Všeobecné ustanovenia
6.1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, po dvoch vyhotoveniach
obdrží každá strana.
6.2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvy obidvoma stranami.
6.3. všetky ďalšie vzťahy, nešpecifikované touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia
Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

V Prešove, 05.06.2014

Objednávateľ:

Dodávateľ:

Ing. Jozef Kamenický, starosta obce

Pavol Šidelský – AKCENT PRINT

