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 1553/8
Košice - mestská časť Juh 040 01
50 314 769
Obchodný register Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 39104/V
Lukáš Bednár

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 zabezpečiť pre objednávateľa Zber
prvotných údajov s ich následným využitím pre tvorbu databázy z územia
Trnavského kraja (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 zber
údajov a to nasledovne:
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Obsah zadania:
Oblasti služieb a občianskej vybavenosti, ktoré budú zobrazované na portáli:
- Pošty
- Bankomaty
- Banky
- Jaskyne
- Divadlá
- Kiná
- Polícia (stanice)
- Hasiči (stanice)
- Zdravotné strediská, nemocnice a polikliniky
- Autobusové stanice
- Železničné stanice
- Letiská
-

Jasle (aj súkromné)
Škôlky (aj súkromné)
Základné školy (aj súkromné)
Stredné školy a učilištia (aj súkromné)
Vysoké školy (aj súkromné)

-

Získanie, overenie, aktualizácia a doplnenie dát o organizáciách v OVZP TTSK
Získanie autorizovaných, alebo nové zhotovenie digitálnych fotografií z organizácií
v OVZP TTSK v dostatočnej kvalite pre ich ďalšie spracovanie a úpravy

-

Zoznam oficiálne vyznačených cyklistických trás
Zoznam oficiálne vyznačených turistických trás
Minimálne 150 bodov záujmu na cyklistických, alebo turistických trasách (hrady,
zámky, kaštiele, kostoly, kúpaliská, vodné plochy a iné atraktivity kraja)
Textová časť opisujúca každý bod záujmu v rozsahu minimálne 3-5viet.
Získanie súradníc GPS z bodov záujmu

-

Textová časť popisujúca profily okresných miest z územia trnavského kraja v rozsahu
min. 10 viet a 5 fotografií + 5 leteckých fotografií
Textová časť popisujúca profily min. 10 obcí a miest zo všetkých siedmich okresov
územia trnavského kraja v rozsahu min. 5 viet a 5 fotografií + 3 leteckých fotografií
(spolu min. 70 obcí/miest z trnavského kraja)

Získavanie dát bude formou dotazníkov a formulárov a dátových súborov.
Výstupom textovej časti bude odovzdanie vo formáte štruktúrovaných dokumentoch vo
formáte MS Excel , alebo kompatibilnom.
Štruktúra dát k vyššie uvedeným oblastiam služieb a občianskej vybavenosti:
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-

Názov organizácie
Kontaktné údaje (ak je aj verifikácia jestvujúcich údajov v databáze):
E-mail, Telefón,
Oficiálna webová stránka
Sociálne siete: (ak má organizácia oficiálny profil): Facebook, Twitter, Iné

-

Kontaktná osoba (pre poskytnutie údajov o organizácii):
Meno a priezvisko, Funkcia, E-mail, Telefón
Jazyky komunikácie pre styk s verejnosťou
Bezbariérový prístup
Vhodnosť podľa veku návštevníkov / klientov
Rok založenia
GPS súradnice
Počet zamestnancov + Počet žiakov/klientov/návštevníkov
Iné pobočky (adresy)
Otváracie hodiny organizácie
Fotografie - min 5ks v dostačujúcej kvalite pre hodnotné zobrazenie
Dokumenty (články o zariadení, ocenenia, regionálna správa a pod.)
Popis unikátnosti / jedinečnosť tohto zariadenia

Zároveň s dátami je potrebné dodať systém (rozhranie) na zber dát s týmito požiadavkami.
- Webové rozhranie
- Možnosť vkladania textových údajov do min. 20 kategórií podľa zamerania
- Možnosť vkladania fotografií
- Nastavenie užívateľských práv vo vzťahu ku vkladaniu, editácii, overovaniu a spätnej
kontrole dát
- Prehľadná správa autorských zdrojov vo vzťahu k zberu dát
- Možnosť exportu dát
- Minimálna kapacita dátového úložiska 50 GB
Obsahom odovzdaného systému (rozhrania) je taktiež importovanie dát odovzdaných
v štruktúrovaných dokumentoch v kategóriách na portál.
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 60
dní odo dňa účinnosti tejto.

3. Cena za vykonanie diela
3.1.

Cena za vykonanie diela uvedeného v článku 1 tejto zmluvy je stanovená v sume
48357 EUR s DPH.
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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 1.2. tejto zmluvy do 15 dní od vystavenia faktúry zhotoviteľom.

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.

5.3.

Pri vadách diela platia primerane ustanovenia §§ 436 až 441 Obchodného zákonníka.
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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 Košiciach, dňa 26.9.2017

v.r.
..................... ........................
Zhotoviteľ

V Trnave, dňa 16.10.2017

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