Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r. o.

a

Obec Dubová

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

BRATISLAVA 2017
POČET STRÁN: 4

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
uzatvorená podľa ustanovenia paragrafu 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka, znení neskorších predpisov, medzi /ďalej len Zmluva/

Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Zastúpená

:
:
:
:
:
:
:
:

Vydavateľstvo TATRAN, spol. S r. o.
Klariská 16
31 403 328
202 030 7179
SK2020307179
SK0575000000000502332013
502332013/7500
PhDr. Eva Mládeková

/ďalej len Poskytovateľ/

a

Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
Zastúpená
/ďalej len Objednávateľ/

:
:
:
:
:

Obec Dubová
Hlavná 39
00304735
900 90 Dubová
VÚB a.s.
6620112/0200
SK64 0200 0000 0000 0662 0112
: Ľudovít Ružička, starosta

PREDMET ZMLUVY
1. Poskytovateľ pripraví pre Objednávateľa kompletné podklady pre tlač na základe
dodaného materiálu.
2. Poskytovateľ s najväčšou pozornosťou a vzhľadom na dodaný text urobí redakčné
úpravy textu a skonzultuje ich so Štátnym archívom v Modre.
3. Poskytovateľ na vlastné náklady zapracuje všetky redakčné pripomienky a zásahy do
textu a prečíta celý text, ktorý následne aj s fotografiami odovzdá do grafického
štúdia IMPALEX v Pezinku.
4. V súčinnosti s grafickým štúdiom bude kontrolovať prípravu jednotlivých kapitol,
návrh prebalu, zalomenie textu a celkový obrazec publikácie.
5. Po dodaní grafického zalomenia publikácie vykoná dve korektúry.
6. Poskytovateľ na základe zalomeného textu a konečnej verzie knihy osloví tlačiarne
a oznámi objednávateľovi cenové ponuky tlačiarní.

ČINNOSTI POSKYTOVATEĽA
1. Poskytovať prehlasuje, že je oprávnený poskytovať služby špecifikované v predmete
zmluvy.
2. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby pri poskytovaní Služieb nebolo poškodené
dobré meno Objednávateľa.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne poskytovať Objednávateľovi všetky informácie
a doklady súvisiace so zmluvou.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Poskytovateľ v súvislosti s poskytovaním
Služieb zistí skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi škodu, je povinný
o tom informovať Objednávateľa a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa
o takýchto skutočnostiach dozvedel.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si poskytovať všetku súčinnosť potrebnú pre
plnenie tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastane objektívna skutočnosť, ktorá
bráni poskytovaniu Služieb zo strany Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný o tejto
skutočnosti a spôsobe riešenia vzniknutej situácie v súvislosti s touto skutočnosťou
Objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať.
ODMENA POSKYTOVATEĽA

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene vo výške 2300 EUR za redakčné práce
a všetky činnosti spojené s vyhotovením publikácie Dubová.
2. Zmluvné strany sa dohodli na odmene 2000 EUR za grafické spracovanie
publikácie a vyhotovenie podkladov pre tlač.
3. K odmene bude účtovaná príslušná DPH, ak to bude v danom čase vyplývať
z príslušných právnych predpisov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto zmluva sa spravuje právnym poriadkom SR a to ustanoveniami zákona č.
513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú v súvislosti so
Zmluvou sa budú snažiť riešiť zmierlivo a to vzájomnou dohodou v súlade so
zásadami poctivého obchodného styku. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán
obrátiť sa na súd alebo iný príslušný orgán.
3. Túto Zmluvu možno meniť len vo forme písomných dodatkov na základe dohody
zmluvných strán.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave 30. 10. 2017

Vydavateľstvo TATRAN, s r. o.
Poskytovateľ

Obec Dubová
Objednávateľ

