Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
uzavretej dňa 16.10.2017 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
212 027 14 72
nie je platca DPH
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
Doplnenie zberu 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:
-

Základné umelecké školy
Školské internáty
Lekárne

-

Minimálne 150 bodov záujmu na cyklistických, alebo turistických trasách (hrady,
zámky, kaštiele, kostoly, kúpaliská, vodné plochy, podnikateľské subjekty
s regionálnym zameraním a produktami a iné atraktivity 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:
- 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
- GPS súradnice
- Iné pobočky (adresy)
- Fotografie – ak sú dostupné v dostačujúcej kvalite pre hodnotné zobrazenie
- Dokumenty (ak sú k dispozícii články, ocenenia, regionálna správa a pod.)
Štruktúra dát k vyššie uvedeným bodom záujmu:
- Názov
- Textová časť opisujúca každý bod záujmu v rozsahu minimálne 3-5viet.
- Získanie súradníc GPS z bodov záujmu
- Fotografie – ak sú dostupné v dostačujúcej kvalite pre hodnotné zobrazenie
Ak sú dostupné pre charakter bodu údaje:
- 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
Zároveň s dátami je potrebné ich zadať do systému (cez webové rozhranie) na zber dát
s týmito požiadavkami.
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2. Miesto a čas dodania diela
2.1.
2.2.

Miesto dodania je Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať predmet diela objednávateľovi
maximálne do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

3. Cena za vykonanie diela
3.1.

Cena za vykonanie diela uvedeného v článku 1 tejto zmluvy je stanovená v sume
4.500 EUR.

4. Záverečné ustanovenia
4.1

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

V Trnave, dňa Košiciach 16.11.2017

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

V Trnave, dňa 20.11.2017

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