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Milan Paprčka - Cassovia Books
Kynceľová54, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 35493364, DIČ: 1020059667
mobil: 0948 704 504, email: info@cbs.sk

Zmluva o dodávke leteckých digitálnych fotografií

Objednávateľ:

Mesto Fiľakovo
v zastúpení JUDr. Jaromírom Kaličiakom
Radničná 25
986 01 Fiľakovo
IČO: 00316075

Dodávateľ:

Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS
Kynceľová 54
974 01 Banská Bystrica
IČO: 35 493 364

I. Predmet zmluvy
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať pre objednávateľa letecké digitálne fotografie mesta Fiľakovo
s rôznymi pohľadmi a detailmi jeho častí - jarné.
2.
Dodávka pozostáva minimálne 15 a z maximálne 30 leteckých digitálnych fotografií a 15
vytlačených fotografií A4.
3.
Objednávateľ bude disponovať bezvýhradnými právami na ďalšie spracovanie a publikovanie
dodaných snímok.
II. Zmluvná cena
Dodávateľ dodá tovar v cene, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.
Dohodnutá zmluvná cena je stanovená na 119 EUR vrátane dopravy za celú dodávku.
Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe platby, a to:
1. platba: 60 EUR preddavok, po podpise Zmluvy, na základe faktúry na 1. časť platby
2. platba: konečná do celkovej sumy 119 EUR, po dodaní tovaru.

III. Dodacie podmienky
1. Miesto dodania: Mestský úrad Fiľakovo
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom čase a to do 30. 7. 2012.

IV. Záručné podmienky
1. Dodávateľ preberá záruku za dodávku tovaru podľa platných zákonov.

V. Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za dodaný tovar najneskôr do 14 dní od dodania
faktúry. Zároveň sa zaväzuje doplatiť 2. platbu do zmluvnej ceny v termíne hore uvedenej splatnosti
na účet dodávateľa.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej rozsahu.
2. Meniť alebo dopĺňať zmluvu možno len formou písomných dodatkov k zmluve. V ostatných
otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden.
V Banskej Bystrici dňa 30.3. 2012

Za dodávateľa:

