ZMLUVA O DIELO
uzavretá doluuvedeného dňa a roku podľa § 536 a nasl.
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

medzi nasledujúcimi účastníkmi na jednej strane ako

Zhotoviteľ:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaný:
zastúpený:

MVI Technology, s.r.o.
Južná trieda 8
040 01 Košice
50 314 769

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
vo vložke č. 39104/V, oddiel: Sro
Lukáš Bednár - konateľ

a na strane druhej ako

Objednávateľ:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
BANKA:
IBAN:
zastúpený:

Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko
Starohájska 10
917 01 Trnava
37 840 371
2023 029 525
Prima banka
SK84 5600 0000 0010 7228 1002
JUDr. Marek Turanský, MBA - riaditeľ
za týchto vzájomne dohodnutých podmienok

1. Predmet zmluvy
1.1.

Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa Analýzu možností
vytvorenia a prevádzkovania portálu regionálneho databázového systému na podporu
cestovného ruchu (ďalej len „dielo). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi
za riadne a včasné vykonanie diela dohodnutú cenu.

1.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí spracovanie
analýzy a to nasledovne:

Obsah zadania:
1. Analýza možností vytvorenia databázy
Analýza možností vytvorenia databázy – musí obsahovať textový popis úvodu
k problematike, správu o súčasnom stave jestvujúcich portálov a možnosti ich využitia
vrátane odhadu finančnej náročnosti využitia takýchto jestvujúcich systémov pre prípad, že
odporúčaným variantom nebude tvorba prevádzkovanie nového databázového portálu, ale
využitie niektorého jestvujúcich. Ďalej bude dodaná prehľadová SWOT analýza v rozsahu
minimálne 10strán, s rozborom aktuálnych možností vytvorenia a správy vlastného
regionálneho databázového systému na podporu rozvoja cestovného ruchu. Členenie:
textová, grafická a tabuľková časť.
2. Vytvorenie betaverzie navrhovaného portálu
Bude dodaný návrh funkčného a grafického rozhrania pre nový responzívny serverový portál
umožňujúci intuitívnu správu databázovej časti, ktorá môže byť členená, vytváraná
a dopĺňaná flexibilným spôsobom podľa potrieb administrátora systému a zároveň musí
umožňovať prístup a editovanie vybraných častí databázy oprávneným skupinám
používateľov na základe parametrov povolených administrátorom. Dodávateľ zabezpečí a
umožní testovanie betaverzie na svojom hardvéri a taktiež ďalej umožní preniesť portál na
zadávateľom určené technické zariadenie /server /. Objednávateľ si v tomto prípade sám
zabezpečí svoje, alebo zazmluvnené zariadenie /server/ podľa špecifikácie technických
požiadaviek na prevádzku portálu definovanú dodávateľom. Objednávateľ má právo získať
kód pre frontend systému s ktorým môže ľubovoľne podľa uváženia narábať a meniť ho.
3. Doplnenie základných modelových bodov databázy
Navrhnúť obsah a členenie kapitol portálu so zameraním na podporu rozvoja cestovného
ruchu v regióne tak, aby bolo možné tieto kapitoly flexibilne doplniť podľa aktuálnych
potrieb objednávateľa.
Tento portál musí byť responzívny pre webové prehliadače a musí vedieť uchovať v databáze
a vyvolať zobrazenie minimálne týchto funkcií:
 Body záujmu s filtrom, popisom a detailom vykreslené na mape alebo v zozname
 Trasy záujmu s filtrom, popisom a detailom vykreslené na mape alebo v zozname
 Podujatia s filtrom, popisom a detailom
Zaškolenie
Dodávateľ zabezpečí školenie obsluhy 6 pracovníkov v rozsahu po 5hod.
Manuál k obsluhe betaverzie
Dodávateľ zabezpečí vypracovanie manuálu k predmetu zákazky v slovenskom jazyku.

2. Miesto a čas dodania diela
2.1.

Miesto výkonu je Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko a sídlo
zhotoviteľa.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať predmet diela objednávateľovi do 10 dní
odo dňa účinnosti tejto.
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3. Cena za vykonanie diela
3.1.
Cena za vykonanie diela uvedeného v článku 1 tejto zmluvy je stanovená v sume 23.400 EUR
s DPH.
3.2.
Cena za vykonanie diela je splatná v celosti po jeho úplnom vytvorení zhotoviteľom
a protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi v príslušnej forme uvedená v článku 1.3. tejto
zmluvy do 31.12.2016

4. Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1.

Zhotoviteľ:
a) je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo podľa podmienok
tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi v lehote podľa článku 2.2.,
b) postupuje pri vykonávaní diela samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania diela
viazaný pokynmi objednávateľa,
c) zodpovedá za včasnosť vykonania diela, úplnosť, odbornú kvalitu a súlad diela s
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, platnými v čase odovzdania
diela,
d) je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa vykonanie diela stane nemožným z dôvodov na
strane objednávateľa alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvnej povinnosti zo strany
objednávateľa.

4.2.

Objednávateľ:
a) je povinný vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu,
b) je povinný poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pre plnenie povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy v sídle zhotoviteľa,
c) je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním
a odovzdaním diela a márne uplynie náhradná lehota, ktorú poskytol zhotoviteľovi
na odovzdanie diela alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvnej povinnosti zo strany
zhotoviteľa.

4.3.

Zmluvné strany sa dohodli považovať za podstatné všetky povinnosti uvedené v zmluve.

4.4.

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane. Nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý. V prípade odstúpenia od
zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, sú zmluvné strany povinné vrátiť si plnenia, ktoré
si pred odstúpením od zmluvy navzájom poskytli.

5. Zodpovednosť za vady
5.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania.

5.2.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, vzniknuté po čase uvedenom v článku 5.1, len ako boli
spôsobené porušením jeho povinnosti.

3

5.3.

Pri vadách diela platia primerane ustanovenia §§ 436 až 441 Obchodného zákonníka.

6. Záverečné ustanovenia
6.1.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

6.2.

Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto zmluve medzi
zmluvnými stranami strácajú dňom účinnosti tejto zmluvy platnosť a sú plne touto zmluvou
nahradené.

6.3.

Zmluvu je možné meniť iba dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu, inak
všetky tzv. zmeny sú absolútne neplatné.

6.4.

Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a včas si oznámiť zmeny všetkých údajov relevantných
pre tento zmluvný vzťah.

6.5.

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom zhotoviteľ aj objednávateľ
obdržia po jednom exemplári.

6.8.

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že s textom a obsahom zmluvy bez výhrad súhlasia, táto
bola vyhotovená podľa ich riadne, zrozumiteľne, slobodne a vážne prejavenej vôli, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trnave, dňa 19.12.2016

v.r.
.............................................
Zhotoviteľ
MVI Technology, s.r.o.

V Trnave, dňa 19.12.2016

v.r.
...................................................
Objednávateľ
Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko

4

