Príloha č. 2
NÁVRH ZMLUVY O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami
Zmluvné strany
Objednávateľ
Názov organizácie:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
V zastúpení:
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
ďalej len ako „objednávateľ“

Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu
Urbánkova 13, 080 01 Prešov
Mgr. Petra Kovářová
Mgr. Petra Kovářová
45741417
2023841094
ČSOB, a.s.
SK30 7500 0000 0040 2460 3808

Zhotoviteľ
Názov organizácie:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
ďalej len ako „zhotoviteľ“
I.
Úvodné ustanovenia
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov verejného obstarávania zadávaného podľa
§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
II.
Predmet plnenia
1.

2.

Predmetom plnenia je vykonanie diela v rámci zákazky:
Názov zákazky:

Roadshow

V rámci projektu:

“Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“

Kód projektu:

PLSK.03.01.00-SK-0083/16

Program:

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

Predmetom zmluvy je zabezpečenie aktivity „Roadshow“, v rámci projektu cezhraničnej
spolupráce „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“, na území PL/SK
pohraničia. Aktivita Roadshow zahŕňa prezentáciu na 12 stredných školách. „Roadshow“,
predstavuje moderný spôsob vzdelávania a informovania budúcich absolventov stredných skoľ.
Reaguje na identifikovaný́ problém s odlivom mladých ľudí́ z územia, slabým uplatnením
absolventov skoľ na trhu práce a nedostatočné́ odborné vedomosti a zručnosti pre začatie

podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu. Cieľom Roadshow je zaujať, motivovať a podnietiť
budúcich absolventov stredných škôl k zotrvaniu na území a začatí podnikania/zamestnania sa vo
vidieckom cestovnom ruchu.
Rozsah:
- Roadshow predstavuje súbor prezentácií v 12 stredných školách.
- Z 12 stredných škôl musí byť 6 na slovenskej strane projektového územia a 6 na poľskej strane
projektového územia.
- Všetky prezentácie sa musia konať na stredných školách v rámci projektového územia.
- Maximálny počet stredných škôl v jednom meste, na ktorých sa bude realizovať prezentácia
v rámci Roadshow je 2.
- Súčasťou Roadshow bude prezentácia náučného filmu o projektovom území (poskytne
objednávateľ) a publikácií, ktoré boli v rámci projektu vytvorené, (poskytne objednávateľ) a
ktoré budú účastníkom rozdané.
- Trvanie jednej prezentácie na strednej škole je v rozsahu min. 2 a max. 3 hodiny.
- predmetom zmluvy je organizačné, lektorské zabezpečenie, ubytovanie, stravu dopravu,
tlmočnícke služby.
Projektové územie: Poľsko (powiat): Nowosądecki, Sanocki, Bieszczadzki, Leski, Jasielski,
Krośnieński, Gorlicki a mesto Rzeszow, Slovensko (okres): Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov,
Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina a mesto Prešov.
Ubytovacie a stravovacie služby:
Ubytovanie je potrebné zabezpečiť pre 2 osoby za organizátora aktivity Roadshow (2 izby obsadené
jednou osobou) a pre 2 lektorov (2 izby obsadené jednou osobou), v hoteli kategórie minimálne 3*
s raňajkami. Stravovanie je potrebné zabezpečiť pre 4 osoby (obed: polievka + hlavné jedlo) počas
dni konania Roadshow. Ubytovanie je potrebné zabezpečiť v meste konania aktivity alebo v inom
meste, z ktorého dojazd dopravným prostriedkom do miesta aktivity nesmie presiahnuť 1 hod.
Jednotka: ubytovanie pred/po prezentácii na jednej škole
Počet jednotiek: max. 12
Organizačné zabezpečenie:
Zahŕňa zabezpečenie organizačnej stránky, a to v nasledujúcom rozsahu:
V každej škole v mieste konania musí byť zabezpečená príprava miestnosti určenej na stretnutie so
študentmi (približne 80 študentov) v rozsahu trvania max. do troch hodín.
Zabezpečenie zahŕňa:
a) príprava sedenia pre 2 prednášajúcich a študentov,
b) príprava a obsluha technického zabezpečenia (ozvučenie, technika na prezentácia náučného
filmu – dataprojektor, plátno)
c) zabezpečenie internetového pripojenia v miestnosti realizácie Roadshow
d) prevzatie publikácií (2ks pre jedného študenta) určených pre študentov (účastníkov Roadshow)
v sídle obstarávateľa a doprava do miest realizácie Roadshow.
Jednotka: Prezentácia na jednej škole
Počet jednotiek: 12
Lektorské zabezpečenie:
Zahŕňa zabezpečenie 2 lektorov na témy:
a) motivácia mladých ľudí k začatiu podnikania a pôsobenia na vidieku - vo vidieckom cestovnom
ruchu, predstavenie základných najdôležitejších informácií o podnikaní vo vidieckom
cestovnom ruchu.

Minimálne požiadavky: min. 5 rokov praxe v oblasti vzdelávania mládeže, min. 3 roky praxe
ako motivátor, skúsenosti so vzdelávaním mládeže z iných krajín, poľský jazyk na
komunikatívnej úrovni.
b) predstavenie prírodného, kultúrneho, historického a socioekonomického potenciálu
predmetného územia využiteľného pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, predstavenie
možností využitia potenciálu pre podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu.
Minimálne požiadavky: min. 5 rokov praxe vo vzdelávaní v oblasti geografie, min. 3 roky praxe
v sprievodcovskej činnosti.
Objednávateľ nepožaduje, aby na každej prezentácii boli rovnakí, tí istí lektori.
Jednotka: Prezentácia na jednej škole zabezpečená 2 lektormi.
Počet jednotiek: 12
Doprava
Zabezpečenie dopravy pracovníkov objednávateľa z Prešova na miesto určenia (miesto realizácie
Roadshow), zabezpečenie ich prepravy a presunu počas doby trvania aktivity. Po ukončení aktivity
spätná doprava pracovníkov do sídla obstarávateľa. Zabezpečenie dopravy lektorov a tlmočníka na
miesto určenia (miesto realizácie Roadshow), zabezpečenie ich prepravy a presunu počas doby
trvania aktivity. Vzdialenosti a rozsah dopravy bude odvodený od miest realizácie prezentácií
(Roadshow).
Tlmočnícke služby
Zabezpečenie služieb tlmočníka počas realizácie Roadshow, max 5 hodín na jednu prezentáciu
(Roadshow).
Jednotka: Prezentácia na jednej škole
Počet jednotiek: 12
III.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za dodanie predmetu plnenia v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy bola stanovená v súlade
s vykonaným verejným obstarávaním a predloženou cenovou ponukou úspešného
uchádzača/zhotoviteľa, ktorá je prílohou Zmluvy.
Predmet
Organizačné zabezpečenie

MJ

Cena bez DPH v
EUR za MJ

služba

Lektorské zabezpečenie
lektor
Tlmočnícke služby
tlmočník
Doprava
služba
Ubytovanie a strava
osoba/deň
Cena spolu za 1 prezentáciu v EUR bez DPH
Cena spolu za 12 prezentácií v EUR bez DPH
DPH 20%
Cena spolu za 12 prezentácii v EUR s DPH

Počet
MJ
1

Cena spolu v EUR
bez DPH

2
1
1
4

2. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri zabezpečovaní predmetu
zmluvy.
3. Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4. V prípade zrušenia, alebo odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, bude
Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi rozpracované práce, a to príslušným podielom z dohodnutej
ceny.
5. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné náležitosti daňového
dokladu v zmysle zákona č.222/2004 Zb. v znení neskorších predpisov.
6. Splatnosť faktúr je stanovená na 60 pracovných dní.
7. Cena bude fakturovaná čiastkovo za plnenie zmluvy v zmysle článku II. tejto Zmluvy.
IV.
Čas a miesto plnenia
1. Termín odovzdania predmetu zmluvy: najneskôr do 26.09.2018
2. Miesto dodania: Prešov
V.
Sankcie
1. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže Zhotoviteľ účtovať Objednávateľovi úrok
z omeškania vo výške 0,04% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
2. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy podľa článku II., môže si Objednávateľ
uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,04% z ceny časti predmetu zmluvy, s plnením ktorého je v
omeškaní, za každý deň omeškania.
VI.
Povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie a podklady, potrebné
pre zabezpečenie predmetu plnenia Zmluvy.
2. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie pri zostavovaní programu prezentácií v rámci
Roadshow a dodá zoznam škôl, ktoré boli ním informované o pripravovanej aktivite Roadshow
a majú predbežný záujem o realizáciu tejto aktivity na ich škole.
3. Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ zabezpečil účasť minimálne 1000 študentov/budúcich
absolventov, spolu za 12 prezentácií.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

VII.
Osobitné ustanovenia
Zmluva vznikne dohodou v celom jej rozsahu. Zmeniť a zrušiť zmluvu možno písomným
dodatkom potvrdeným oboma zmluvnými stranami.
Akceptačná lehota pre uzavretie zmluvy, alebo jej dodatkov je 3 dni od doručenia návrhu. Po túto
dobu je Zhotoviteľ svojím návrhom viazaný.
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v zmluve upravené odchylne, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka resp. Obč. zákonníka.
Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto
informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje
sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ
sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených
pracovníkov zmluvných strán a tiež rozhodnutiami, vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy
a samosprávy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jej podpise Zhotoviteľ obdrží jedno
vyhotovenie a Objednávateľ jedno vyhotovenie.
9. Zmluva je uzavretá okamihom podpísania obidvoma zmluvnými stranami, čím vzniká súhlas s celým
jej obsahom a nadobúda právne účinky.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy je im známy, plne s ním súhlasia a zmluvu na znak
súhlasu podpisujú.

V …………..........….dňa …………..…..

V …............…….dňa ……...……..

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mgr. Petra Kovářová, štatutárny zástupca

Prílohy:
1. Víťazná cenová ponuka

