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Dodatok č. l
k Zmluve o poskytovaní služby

uzafrvorená podl'a úst. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka dna 22.1.2020

1.1. Objednavatel':
Sídlo:
Právna forma:
Statutámy orgán:
IČO:
DIČ:
1C DPH - hlavná činnosť:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

l. ZMLUVNÉ STRANY

Městská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 Ol Poprad
příspěvková organizácia Města Poprad
Ing. Lucia Pitoňáková
42381193
2024097372
Nie je plátcem DPH
VUB Poprad
IBAN SK14 0200 0000 0033 0415 0853

1.2 Zhotovitel': Popradská tlačiareň, yydavatel'stvo s.r.o.
Sídlo: Popradskej brigády 749/13, 058 Ol Poprad
Statutárny orgán: Ing. Anton Foldeš
Zápis v registri: OŘ OS Prešov, Vložka číslo 19893/P, oddiel zápisu Sro
Zástupca na rokovanie o veciach
zmluvných: Ing. Anton Fóldeš
technických: Ing. Anton Fóldeš
IČO: 44021763
DIČ: 2022583035
1C DPH: SK 2022583035
Bankové spojenie: Všeobecná úvěrová banka, a.s.
Číslo účtu: IBAN SK65 0200 0000 0024 4096 5753

ČLÁNOKI.
Předmět dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k Zmluve o poskytovaní služby uzatvorenej podl'a úst.
§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka dna 22.1.2020 (účinná od 24.1.2020), a v zmyle úst. § 18 ods.
l písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní a o změně a doplnění niektorých
zákonov, ktorým sa v zmluve mění v Článku 2 bod l, v Článku 3 za bod 4 sa vkládá bod 5 a kterým
sa mění Článek 4 bod l zmluvy následovně:

Zmluva o zabezpečení služby sa mění následovně:

Článek 2. Předmět zmluw
2.1

Predmetom tejto zmluvy je grafické spracovanie, příprava tlačových foriem, tlač, knihárenské
spracovanie, balenie a odvoz Mesačníka Poprad, každý mesiac jedno vydanie mesačníka s týmito
výrobno-technickými náležitosťami:
-periodicita: 1-fcrátmesačne
- náklad jednoho čísla: 20 500 ks
- formát mesačníka: A4



- Obálka
lesky kriedový papier
Základné charakteristiky
150g/m2
opáčka >91 %-do 98,3 %-
bělost'125% ISO 11475
farba hlavičky: CMYK

- Vnútro
Hollmen - volumenózny, dřevitý papier s nízkou plošnou hmotnosťou.
Základné charakteristiky
80 g/m2
Krémový odtieň
Volumen l. 8
Farba : CMYK

- knihárenské spracovanie: vazba V/l s jednoduchým šitím spinky
- 8 - krát 32 - stránkový mesačník formátu A4, předpokládaný náklad 20 500 ks
plnofarebný, obálka na lesklom kriedovom papieri (150 g/m2), vnútorné strany na recyklovanom
papieri (80 g/m2).
- balenie mesačníka na rozvoz po 50 ksv l balíku;
- temiín balenia, odvozu mesačníka - posledný týždeň v danom mesiaci v zmysle přílohy č.l.
- odvoz mesačníka zo sídla zhotoviteFa do distribučného centra v Spišskom Stvrtku resp. v Poprade.

Clánok 3. Práva a povinnosti zmluvných stráň

3.5 Objednavatel' si vyhradzuje právo vybrané 32 - stranové vydáme mesačníka zrušit' a nahradit' ho
rozšířeným vydaniím v inom mesiaci. Kalkulácia ceny rozšířeného (viacstranového) vydania
bude v lakom případe predmetom novej cenovej ponuky zo strany zhotovitel'a, ktorú
objednavatel' před realizáciou tlače rozšířeného vydania odsúhlasí.

Článek 4. Cena a platobné podmienky

4.1 Cena za zhotovenie předmětu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných stráň, v súlade so
zákonem č. 18/1996 Z. z. o cenách v znění neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996
Z.z., kterou sa vykonává zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znění neskorších predpisov.
Takto dohodnutá cena je pre zhotovitel'a závazná a představuje sumu - cena za předmět zmluvy
je dohodnutá následovně :

Jednotková cena za grafické spracovanie, výrobu, tlač a odvoz Mesačníka Poprad za jeden kus
32- stranového mesačníka při náklade 20 500 ks
Cena bez DPH 0,2762 Eur
Cena vrátane DPH 0,33144 Eur

Cena spolu za grafické spracovanie, výrobu, tlač a odvoz celého nákladu 32- stranového mesačníka
v počte 20 500 ks
Cena bez DPH 5662,10 Eur
Cena vrátane DPH 6 794,52 Eur



ČLÁNOK II.
Závěrečné stanovenia

l. Tento dodatek je neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy o poskytovaní služby uzatvorenej
podfa úst. § 269 ods. 2 Obchodného zákomťka dna 22.1.2020

2. Ustanovenia zmluvy o poskytovaní služby neupravené týmto dodatkom zostávajú v
platnosti v póvodnom znění.

3. Tento dodatok nadobúda platnost' dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnost' dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých l obdrží
objednavatel' a l zhotovitel'.

5. Zmluvné strany přehlasuj u, že tento dodatek uzatvorili na základe ich vážnej a
slobodnej vole, ich zmluvná voFnosť nebála obmedzená, ustanovenia dodatku sú pře nich
zrozumitel'ne a určité, neuzavřeli ho v tiesni, ani za nápadné nevýhodných
podmienok alebo v omyle, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozuměj u a na znak súhlasu
ho vlastnoručně podpisuj u.

V Poprade, dna^r^^o VPoprade,dňa./W.^

Za objednáváte 1'a:
Městská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 Ol Poprad

Za zhotovitel'a :
Popradská tlačiareň, vydavatel'stvo s.r.o.
Popradskej brigády 749/13, 058 Ol Poprad

Mostská Inwtmaen^ancelária Pcprao ^
Nám. sv.Egídia 43/86^.^

05801'Poprad , -^ /
!ČO:42381'1'93,DlČ;^Aeto^
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Ing. Lucia Pitoňáková
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...................f......s..^..........................
Ing. Antoni Foldéš


