Zmluva o dielo č. 1 / 2018
uzatvorená v súlade s ustanovením § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Z.z., Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov
Čl. I. Zmluvné strany
1. Zhotoviteľ:

via carpathia, s.r.o.
Mlynská 51
IČO: 36 052 337, DIČ: 2020095440, IČ pre DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK42 3100 0000 0042 8005 7105, SWIFT/BIC: LUBASKBX
Konateľ: Ing. Mária Ursínyová
Kontakt: mariaursinyova@gmail.com, 0908 900 843,
zapísaná : Obchodný register OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 7518/S

(ďalej len “Zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ:

Banskobystrický geomontánny park
Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 45 017 247, DIČ: 2022586060, IČ pre DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
č. účtu: 2621236226 /1100
IBAN: SK33 1100 0000 0026 2123 6226 , SWIFT/BIC: TATRSKBX
č. účtu: 2627099701/1100
IBAN: SK33 1100 0000 0026 2709 9701, SWIFT/BIC: TATRSKBX
V zastúpení: Ing. Milan Vigaš, predseda správnej rady, štatutár
Kontakt: bbgmp@azet.sk, vigas@montanabb.sk, 0905 258 945
zapísaná : MV SR, pod číslom: WS/1-900/90-293272 zo dňa 4.12.2009, posledná potvrdená zmena stanov:
WS/1-900/90-2932713 zo dňa 3.3.2016
(ďalej len “Objednávateľ“)
Čl. II. Úvodné ustanovenia
1. Zhotoviteľ prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto Zmluve stanovené a je oprávnený túto
Zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.
2. Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto Zmluve stanovené a je oprávnený
túto Zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté. Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ podľa § 7
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov vyhodnotil v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní prieskumom trhu
ponuku Zhotoviteľa ako úspešnú.
Čl. III. Predmet zmluvy
1. Manažmentový plán riadenia produktu Banskobystrický geopark, dodanie manažmentového plánu na
tvorbu - 2 x produktové balíčky ponuky cestovného ruchu v rámci budovania geoturizmu v území StarohorskoŠpaňodolinskej a Ponicko-Ľubietovskej oblasti s dôrazom na centrá geoparku: Špania Dolina a Ľubietová.
2. Realizácia tejto I. etapy pozostáva z:
2.1. Analýza súčasného stavu primárnej a sekundárnej ponuky - výpočet, prieskum a tvorba databáz
2.2. Tvorba a návrh produktu
2.3. Tlač Produktov 1 a 2 – po 2x
2.4. Propagácia v regionálnych novinách
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3. Dodané dielo bude spĺňať nasledovné technické a funkčné charakteristiky:
Dokument bude obsahovať návrh dvoch produktových balíčkov v okolí obcí Špania Dolina a Ľubietová.
Dokument navrhne systém riadenia produktu t. j. kontakty, cenu a predaj produktov. Stanoví aj zodpovedný
manažment a spôsob udržateľnosti. Výstupmi bude 2x tlačená dokumentácia.
Čl. IV. Termín plnenia
1. Dohodnutý termín dodania predmetu zákazky je najneskôr do 26. marca 2018.
Čl. V. Miesto plnenia
2. Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo Objednávateľa.
Čl. VI. Cena a platobné podmienky
1. Cena plnenia predmetu zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 4.12..2017
ako konečná. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
Cena bez DPH
DPH 20%
Celková cena s DPH

12 130,00 EUR
0,00 EUR
12 130,00 EUR

2. Cena zahŕňa dodanie predmetu zmluvy v zmysle článku III. Predmet zmluvy
3. Zhotoviteľ vystaví faktúry po realizácií plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. III., pokiaľ objednávateľ nevyjadrí
výhrady voči forme a obsahu plnenia tejto zmluvy, v dvoch termínoch a v dvoch finančných plneniach:
3.1. vo výške 1.240,- €
3.2. vo výške 10.890,- €
Posledná faktúra bude predložená na úhradu najneskôr do 26.3.2018.
Podmienkou úhrady faktúr je protokolárne odovzdanie diela objednávateľovi a správa o realizácii diela.
4. Objednávateľ je oprávnený faktúru, ktorá obsahuje nesprávne údaje vrátiť zhotoviteľovi na opravu.
5. Zmluvné strany určujú termín splatnosti faktúr 30 dní odo dňa jej doručenia, prípadne od dňa, kým zhotoviteľ
neodstráni výhrady objednávateľa voči forme a obsahu plnenia tejto zmluvy.
6. Úhradou zhotoveného diela prechádzajú vlastnícke práva k dielu na objednávateľa.
Čl. VI. Vady diela, záruky a záručné lehoty
1. Zhotoviteľ je povinný realizovať plnenie podľa podmienok a špecifikácie uvedenej v tejto zmluve.
2. Výhrady/vady realizácie predmetu plnenia odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. Uvedené sa však
nevzťahuje na vady spôsobené alebo zavinené skutočnosťami, o ktorých bez výslovného oznámenia
objednávateľa zhotoviteľ nevedel a vedieť nemohol.
3. Písomné oznámenie o vadách, ktoré zasiela objednávateľ zhotoviteľovi musí obsahovať najmenej tieto
údaje. číslo zmluvy, opísanie vád, alebo presné určenie vád a spôsob, ako sa prejavujú, resp. prejavili,
miesto zistenej vady, termín odstránenia vady.
4. Záručná doba na zhotovené dielo je v súlade s Obchodným zákonníkom 24 mesiacov odo dňa
protokolárneho prevzatia kompletného diela objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy.
Čl. VII. Záverečné ustanovenia
1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu regionálneho rozvoja
číslo 1024/2017.
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2. Súčinnosť objednávateľa počas realizácie diela bude v nevyhnutnom rozsahu tak, aby bolo možné
zabezpečiť dodanie diela. Zmluvné strany vyhlasujú, že po dobu existencie vzájomného zmluvného vzťahu
sa budú riadne a včas vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré súvisia priamo alebo
nepriamo s realizáciou predmetu Zmluvy. Všetky informácie sú zmluvné strany povinné poskytovať
písomnou, e-mailovou alebo ústnou formou tak, aby bol zachovaný dôverný charakter informácií.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom tejto zmluvy súhlasia, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie
nevýhodných podmienok a uzavreli ju z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
4. Zmeny k tejto zmluve sú možné len formou písomných dodatkov potvrdených oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.
5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
6. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.
7. Zmluva nadobúda účinnosť podpísaním zmluvného vzťahu o dotácii objednávateľa s Úradom vlády SR ako
poskytovateľom finančnej pomoci..
V Banskej Bystrici dňa 3.1.2018
Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

..............................................
Ing. Mária Ursínyová, konateľ
via carpathia, s.r.o.

..............................................
Ing. Milan Vigaš, predseda Správnej rady, štatutár
Banskobystrický geomontánny park
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Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2018
Preberací protokol
Banskobystrický geomontánny park - produkt regionálneho rozvoja Manažmentový plán riadenia produktu Banskobystrický geopark

Položky v zmysle Čl.III

Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje prevzatie :

Produkt

Typ služby

položky

Cena celkom bez DPH

1.

Výpočet, prieskum a tvorba
databáz:

analýzy

2 700,- €

tvorba a návrh
produktov
Produkt 1
Produkt 2

9.000,- €

2.

Tlač po 2 x

3.

Propagácia v regionálnych
novinách

300,- €
130,- €

Podpísaním tohto preberacieho protokolu vzniká Zhotoviteľovi právo fakturovať cenu za služby prevzaté týmto
Preberacím protokolom.
Poznámky k prevzatiu:

Preberací protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1/2018
Podpisy:
Za via carpathia, s.r.o.:

Za Banskobystrický geomontánny park:

Dátum:

Dátum:

Podpis:

Podpis:

Meno:

Ing. Mária Ursínyová

Meno:

Ing. Milan Vigaš

Funkcia:

konateľ

Funkcia:

Predseda Správnej rady OZ
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Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2018
Oprávnené osoby

Za Zhotoviteľa
Projektový manažér:

Ing. Mária Ursínyová

Za Objednávateľa
Koordinátor:

Ing. Milan Vigaš
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Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2018

Rozpočet a fakturačné položky

Manažmentový plán riadenia produktu Banskobystrický geopark
Poč.č. Položka

1.

2.
3.

ks

Jednotková
cena
bez DPH

Celkom
suma v €
bez DPH

DPH
20 %

Cena
s DPH

SPOLU
EUR
bez DPH

SPOLU
EUR
s DPH

1.1. analýzy
1.2. tvorba a návrh
produktov

1
2

2 700,00
4 500,00

2 700,00
9 000,00

0
0

2 700,00
9 000,00

Po 2x tlač Produktov 1 a 2
Propagácia v regionálnych
novinách

1

300,00

300,00

0

300,00 12 130,00

12 130,00

1

130,00

130,00

0

130,00

Výpočet, prieskum
a tvorba databáz:

V Banskej Bystrici dňa 3.1.2018

pečiatka a podpis zhotoviteľa: .......................................................
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