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ZMLUVA  O DIELO

Podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 zb., Obchodného zákonníka.

Na polygrafické práce pri zhotovení publikácie: Príručka pre vedenie astronomického krúžku.

I.
ZMLUVNÉ  STRANY

Objednávateľ: Vihorlatská hvezdáreň
Sídlo: Mierová 4, Humenné
IČO: 37781421
DIČ:  2021446867
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s., Námestie Slobody 4, 066 01 Humenné
Číslo účtu: 8906937162/5600
Štatutárny zástupca: RNDr. Igor Kudzej, CSc

Zhotoviteľ: DOLIS, s.r.o.,
Sídlo:  Dostojevského rad č. 1, 811 09 Bratislava
IČO:  35698586
DIČ:  2020310919
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 2139604051/0200
Register: spoločnosť je zapísaná v OR OS BA 1, vl.č. 11748/B
Štatutárny zástupca: Radko Suchár, konateľ

II.
PREDMET  PLNENIA

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok:

• Zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa článku III.  tejto zmluvy a odovzdá ho 
objednávateľovi.
• Objednávateľa, že dohodnuté dielo prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa 
čl. V. tejto zmluvy.

III.
DIELO

3.1. Dielom podľa tejto zmluvy je tlač publikácie: Príručka pre vedenie astronomického krúžku. 
3.2. Dielo bude pozostávať z týchto častí:

− Doplnenie publikácie o 64 mapiek okolí vybraných premenných hviezd bez grafickej úpravy 
presne podľa podkladov dodaných zadávateľom.

− Tlač publikácie.
− Tlač, skladanie a vloženie vyberateľnej prílohy – Mapa severnej hviezdnej oblohy. 
− Napálenie, potlačenie a vloženie vyberateľnej prílohy – CD nosiča so zhrnutím projektu 

„Vesmír pre pokročilých“.
− Balenie a doručenie zadávateľovi.

3.3. Objednávateľ poskytne elektronické podklady pre všetky časti diela.
3.4. Špecifikácia jednotlivých častí diela

a) Kniha
Formát:  B5
Rozsah: 200 strán + 64 strán prílohy
Papier / Materiál: Polep  4+0 115g ONL 1+0 lesklý lak, Prebal 4+0 250g ONL + 1+0 lesklý lak (presah 
max 10cm), vnútro 4+4 135g ONL
Khs: V8a, balenie po 5ks do fólie, lepenie na prednú stranu pvc vrecko na CD, vkladanie CD, 
vkladanie mapy za zadnú stranu
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Náklad: 1000 ks

b) Mapa severnej hviezdnej oblohy
Formát: 420 x 470
Rozsah: 1 str.
Papier / Materiál: 135g ONL
Farebnosť: 4+0
Khs: orez, 2x lom na B5, aby sa dala vložiť za zadnú stranu do knihy
Náklad: 1000 ks

c) CD
Farebnosť: 4+0 cmyk plnofarebná potlač
Khs: napalovanie dodaných dát
Náklad: 1000 ks

 
IV.

LEHOTY  PLNENIA  ZÁVÄZKOV

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 5 pracovných dní po doručení všetkých podkladov od 
objednávateľa. Pod zhotovením diela sa rozumie fyzické doručenie kompletného diela objednávateľovi.

V.
CENA  DIELA a PLATOBNÉ  PODMIENKY

5.1. Na základe tejto zmluvy prináleží zhotoviteľovi odmena v sume 7.943,00€ bez DPH. Cena s 10% 
DPH je 8737,30€ (slovom osemtisícsedemstotridsaťsedem /30 Eur). 

5.2. Nevyhnutnou podmienkou realizácie platby je potvrdenie prevzatia diela objednávateľom a 
vystavenie faktúry zhotoviteľom.

5.3. Platba bude vykonaná najneskôr do 7 dní po prevzatí diela.

5.4. Objednávateľ nie je povinný kryť akékoľvek iné náklady spojené nepriamo alebo priamo s dielom.

VI.
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

7.1. Každá zmena podmienok zmluvy vyžaduje písomnú formu v podobe dodatku.

7.2. Vo veciach neupravených touto zmluvou rozhodujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

7.3. Všetky spory, vzniknuté na základe tejto zmluvy budú rozhodované súdmi prislúchajúcimi sídlu 
zhotoviteľa.

7.4. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

7.2. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Humennom dňa                                     V Bratislave dňa 

..............................................................                           .....................................................
                      objednávateľ                                                                       zhotoviteľ
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