
 Zmluva o dielo č. 20111006
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov
medzi

ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno: Oblastná organizácia cestovného ruchu „Šariš“ - Bardejov
Sídlo Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
V zastúpení: Ing. Tamara Šatanková, predsedníčka predstavenstva
IČO: 42238714
DIČ: 2023684080
Bankové spojenie: SK03 5600 0000 0022 8325 5001      BIC kód: KOMASK2X 
Číslo účtu:                        PRIMA BANKA: 2283255001/5600 
Zapísaný :                         v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva
                                           dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
                                           č. 25079/2012/3140/SCR
/ďalej len „objednávateľ“/
a

Obchodné meno:  SHOCart, spol. s. r. o.
Sídlo Zádveřice 48, 763 12 Zádveřice – Raková, Česká republika
V zastúpení: Ing. Karel Kršák, konateľ
IČO: 40942040
DIČ: CZ40942040
Bankové spojenie: Komerční banka , a. s., pobočka Zlín
Číslo účtu: 1000947661/0100
Zapísaný :                        V obchodnom registri vedenom v Krajskom obchodnom súde v Brne,
                                          Oddiel C, vložka 1682

/ďalej len „zhotoviteľ“/
/ďalej spolu len „zmluvné strany“/

ČLÁNOK II.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledovných  turistických máp. 
Turistické mapy regiónu Aquavelo budú vo formáte 800 x 400 mm , v tlačenej podobe formát
800 x 400 mm , falcovanie  na rozmer 100 x 133 mm, tlač 4/4 , papier 80 G-Print.
Mapa  bude  zabezpečená  kartónovým  obalom  formát  cca  105  x  145  mm,  papier  250
pohľadnicový 4/0 + lamino mat 1/0.

   Mapa bude obsahovať značené turistické a cykloturistické trasy, aktuálne  zakreslenie
   spevnených  a  asfaltových ciest  , zakreslenie  vrstevníc, aktuálne  zakreslenie turistických   
   cieľov a orientačných bodov (rozhľadne, rázcestia, horské chaty, kempy, prírodné pamiatky
   atd.). Bude zvýraznená cyklotrasa Aquavelo.

Textová  strana  mapy  bude  obsahovať  graficky  upravené  texty  a  fotografie,  ktoré  budú
dodané objednávateľom.
Mapy budú obsahovať  opisy  v  štyroch jazykoch (poľskom, slovenskom, anglickom
a nemeckom jazyku).

             Náklad : 20 tisíc kusov + matrica (tisková data v pdf), čo umožní tlač v budúcnosti.
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2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo riadne, včas a v zodpovedajúcej kvalite
a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela.

3. Zhotoviteľ  vyhlasuje,  že  sa  v plnom  rozsahu  oboznámil  s charakterom  a rozsahom  diela
v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne
a iné podmienky realizácie diela  a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami,
ktoré sú k včasnému a riadnemu  zhotoveniu diela podľa tejto zmluvy potrebné. 

ČLÁNOK III.
TERMÍN   A MIESTO   PLNENIA

1. Miestom plnenia:    Oblastná organizácia cestovného ruchu – ŠARIŠ BARDEJOV .
                                   Kino Žriedlo , 086 31 Bardejovské Kúpele

2. Zhotoviteľ  zhotoví  dielo  uvedené  v  článku  II.  tejto  zmluvy  na  svoje  náklady  a vlastnú
zodpovednosť v termíne do: 15.1.2019

3. Zhotoviteľ  sa  na  základe  tejto  zmluvy  zaväzuje  dodať  dielo  v dohodnutom  sortimente
a v lehotách určených touto zmluvou objednávateľovi. Dodávka sa považuje za splnenú jej
prevzatím zo strany objednávateľa.

 

ČLÁNOK IV.
CENA

1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v platnom znení
takto :
Cena za zhotovené dielo bez DPH: 13.400,00 €      
Daň z pridanej hodnoty (21%): 2.814,00 €
Celková dohodnutá cena za realizovanie zmluvy o dielo: 16.214,00 €
Slovom: Šestnásťtisíc dvestoštrnásť eur  

2. Zmluvné strany sa dohodli,  že k zmene ceny diela uvedenej v ods. 1 tohto článku zmluvy
môže dôjsť na základe jej vzájomného písomného odsúhlasenia a po vzájomnom akceptovaní
dôvodov zmeny, ktoré musia byť objektívne dané.  V dohodnutej  cene sú zahrnuté všetky
náklady spojené so zhotovením a odovzdaním diela vrátane ceny za dopravu zhotoviteľom.

ČLÁNOK V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ  sa zaväzuje  zaplatiť   zhotoviteľovi  dohodnutú zmluvnú cenu po  odovzdaní
diela na základe vystavenej faktúry.

2.    Splatnosť faktúry je 14 dní od  jej doručenia objednávateľovi. V prípade omeškania 
        s úhradou  faktúry sa   objednávateľ   zaväzuje  zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo 
         výške 0,03 % z dohodnutej ceny za dielo za každý deň omeškania.
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ČLÁNOK VI.
PRÁVA  A POVINNOSTI  ZMLUVNÝCH  STRÁN

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo  v súlade s objednávkou , a umožniť tak objednávateľovi 
nadobudnúť vlastnícke právo k  dielu v súlade s touto zmluvou a Obchodným zákonníkom . 

2. Objednávateľ je povinný prevziať  dielo na dohodnutom mieste prevzatia , v dohodnutom 
rozsahu a v lehotách dohodnutých v tejto zmluve .
Prevzatie diela sa uskutoční za prítomnosti splnomocneného zástupcu objednávateľa .
Zástupca objednávateľa po dôkladnej kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole potvrdí svojím 
podpisom a pečiatkou na dodacom liste zhotoviteľovi prevzatie diela. Objednávateľ má právo
dielo odmietnuť prevziať ,  v prípade , ak  dielo nespĺňa požiadavky vyplývajúce z platných 
štátnych noriem a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.   

ČLÁNOK  VII.
Akosť predmetu plnenia a reklamácie

1. Dielo dodané objednávateľovi musí vyhovovať požiadavkám príslušných STN a obchodným
normám.

2. Objednávateľ  nie  je  povinný prevziať  vadné alebo nedokončené dielo,  ak  však prevezme
vadné alebo nedokončené dielo, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom
rozsahu  zachované.  Ak  sa  však  jedná  o vady  diela,  ktorých  charakter  umožňuje  riadne
užívanie diela, tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie diela, zhotoviteľ je však povinný ich
odstrániť  v  lehote  siedmych  (7)  pracovných  dní,  pokiaľ  sa  v protokole  zmluvné  strany
nedohodnú inak.

3. V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote troch
(3) pracovných dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho prevzatie, považuje sa záväzok
vykonať  dielo  za  splnený,  ibaže  objednávateľ  preukáže  opak.  V takom prípade  sa  podpis
objednávateľa na protokole nevyžaduje.

4. Za objednávateľa je poverený dielo prevziať Ing. Tamara Šatanková.

ČLÁNOK VIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

1. V prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela v dohodnutom termíne z dôvodu na
strane zhotoviteľa, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo
výške 0,03 % z celej ceny za zhotovenie diela za každý i začatý deň omeškania. Zaplatením
zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody.

2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom
podpisu dodacieho listu – preberacieho protokolu . 

3. Ak  sa  počas  záručnej  doby  vyskytnú  na  diele  vady,  za  ktoré  zhotoviteľ  zodpovedá,
objednávateľ ich písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní
odo  dňa  kedy  ich  pri  vynaložení  odbornej  starostlivosti  mohol  zistiť.  V  oznámení  musí
objednávateľ vady opísať, prípadne uviesť ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté
vady odstrániť v primeranej lehote. Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, za
primeranú lehotu sa považuje lehota 10 pracovných dní.
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4. Objednávateľ je povinný vady vzniknuté v záručnej dobe reklamovať písomne u zhotoviteľa  a
popísať ich náležitým spôsobom.

5. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnym používaním diela, alebo úmyselným
poškodením.

ČLÁNOK IX.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť, pokiaľ druhá strana poruší  zmluvu podstatným
spôsobom.  Podstatným porušením zmluvy je:

               zo strany objednávateľa :
– omeškanie sa s úhradou odplaty za dielo po dobu dlhšiu ako 14 dní,

zo strany zhotoviteľa :
– zavinené neplnenie dohodnutých termínov realizácie diela (meškanie so zhotovením diela

viac ako 20 dní zavinením zhotoviteľa)
– neodstrániteľné vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane.

2. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti  zmluvných strán vyplývajúce z
tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a
nárokov vyplývajúcich z ustanovení o zodpovednosti za vady.

                                                                                 ČLÁNOK X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám.
Súdy  Slovenskej  republiky  majú  výlučnú  právomoc  na  rozhodovanie  akýchkoľvek  sporov
týkajúcich sa tejto zmluvy.

2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č.
513/1991  Zb.  v znení  neskorších  predpisov  a v jeho  rámci  ustanoveniami  Občianskeho
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

3. Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.

4. Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť dňom po
nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  na  webovom  sídle  objednávateľa.  Zmluva  vzniká
prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

6. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
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7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je
ničím  obmedzená,  že  zmluvu  neuzavreli  ani  v tiesni,  ani  za  nápadne  nevýhodných
podmienok,  že  si  obsah  zmluvy  dôkladne  prečítali  a že  tento  im je  jasný, zrozumiteľný  a
vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

              V Bardejove, dňa : 26.11.2018                                V Zádveřicích, dňa: 2.11.2018

             Za objednávateľa:                                                     Za zhotoviteľa:

............................................. .............................................
Ing. Tamara Šatanková Ing. Karel Kršák
predsedníčka predstavenstva        konateľ
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