
ZMLUVA o DtELo č,tlzot8
uzavretá V zmysle s 536 a Zákona č. 513/199L Zb. obchodného zákonníka a o zmene

a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

objednávateľ: oz RADošINKA

so sídlom: Zbehy 267,95142Zbehy,Slovenská republĺka

štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Stankovský, PhD.

IČo: 42tL3o9L

Dlč: 2o2237L23o

Bankové spojenie: oTP Banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK74 52OO OOOO OOOO Og87 gg2}

a

Dodávatel': orava Tour, s.r.o.

so sídlom: MDD 1053 ĺ45, 026 01 Dolný Kubín

Štatutárny zástupca: lng. Ľudmila Elexová

lČo: gs 833 649

DlČ 2o2245L4o9, lČ DPH sK 2o2245L4o9

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

IBAN: SK97 110000000026 25L68L52

t.

Úvodné ustanovenia

t.L. Táto Zmluva o dielo č,1/Ż0L8 (d'alej len,,zmluva") sa uzatvára ako výsledok prieskumu

trhu s názvom zákazky: Spracovanie Koncepcie trvalo udržateľnej regionálnej značky,

zo dňa 30.L1.2018.

L.2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy sú Výzva na predloženie cenovej ponuky zo

dřla 22'LL 2018 a Cenová ponuka poskytovateľa zo dňa 28.11.2o!8, ktoré tvoria
neoddelitel'nú prílohu tejto zmluvy.

il.

Predmet plnenia

2.L Predmetom tejto zmluvy o dielo (d'alej ,,zmluvy") je záväzok dodávateľa voči

objednávatelbvi zabezpečiť spracovanie Koncepcie trvalo udržateľnej regionálnej

značky.

Koncepcia trvalo udržateľnej regionálnej značky (TUREz) bude vypracovaná pre

potreby koordinátora značky kvality, s dôrazom na ekonomickú udržatel'nosť systému

regionálnej značky,,Regionálny produkt Ponĺtrie"'
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Koncepcia sa má obsahovo zameriavať na nasledovné oblasti (rámcová štruktúra

koncepcie):

a) Legislatívna analýza (súčasný stav legislatívy v oblasti regionálneho značenia

vrátane možností distribúcie a predaja regionálnych produktov koordinátorom

regionálnej značky);

b) Administratívna a finančná náročnosť činností zameraných na koordináciu

systému značky ako systému kvality (vrátane analýzy prevádzkovej efektívnosti

koordinátora systému a návrhu možností zlepšenia koordinácie aktivít);

c) Návrh systému distribúcie a predaj regionálnych produktov a služieb v systéme

regionálneho značenia prostred níctvom :

_ špecializovaného predajného miesta regionálnych produktov;

_ siete predajných miest (vrátane analýzy možností spolupráce subjektov v

systéme regionálneho značenia v oblasti priameho predaja);

d) Nástroje trvalej udržatelhosti systému regionálneho značenia a zhodnotenie jeho

ekonomickej udržatelhosti.

2.2 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády SR a z rozpočtu verejného

obstarávateľa. Zmluva bude podpísaná s úspešným uchádzačom až po kontrole procesu

verejného obstarávania a poukázania finančných prostriedkov na účet prijímatel'a

dotácie. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávatel' úspešnému uchádzačovi

bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra bude vystavená na základe

preberacieho protokolu'

2.3 Dodávatel'potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia, že

sú mu známe všetky podmienky na realizáciu diela a že disponuje dostatočnými

kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami.

!t t.

čas plnenia

3.L Plnenie predmetu tejto zmluvy začne dňom jej podpisu zmluvnými stranami a bude trvať

do jeho splnenia, vyhotovenia diela'

3.2 Dodávatel'splní predmet zmluvy najneskôr do 3L.LŻ.20I8'

IV.

Práva a povinnostizmIuvných strán

4.L objednávateľ sa zaväzuje za dodanie diela v zmysle ustanovení zmluvy zaplatiť

dodávatelbvi odmenu v zmysle čl. V. tejto zmluvy.

4.2 Dodávatel'sa zaväzuje k plneniu predmetu zmluvy v dostatočnej kvalite, v dohodnutom

termíne a cene.

4.3 Dielo sa považuje za odovzdané dňom podpisu odovzdávacieho protokolu, s uvedením

mnoŽstva a špecifikácie dodanej služby, dátumom, pečiatkou a podpisom oprávnenej

osoby objednávatel'a a dodávatel'a.
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v.
Cena diela a platobné podmienky

5.1 Dohodnutá zmluvná cena V zmysle cenovej ponuky je suma 24oo EUR (slovom:
Dvetisícštyristo EUR, nula centov) a je to cena konečná.

5.2 V dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky výdavky dodávateľa spojené so
zabezpečením plnenia predmetu zmluvy, vrátane nákladov na zabezpečenie materiálu,
služby a práce potrebné pre riadne zhotovenie zákazky, osobných a prevádzkorĺých
nákladov.

5.3 Platba bude realizovaná na základe faktúry so splatnosťou 30 dní

vt.
Záverečné ustanovenia

6.L AkékolVek dojednania, zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany
záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené formou písomného dodatku a sú podpísané
obidvo.mi zmluvnými strana mi.

6.2 V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy si dodávatel' vyhradzuje právo
fakturovať objednávateľovi preukázatelhe vznĺknuté náklady spojené s realizáciou
predmetu tejto zmluvy.

6.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej
forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

6.4

6.5

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke oZ
RADoŠlN KA www.radosinka.sk.

V Dolnom Kubína, dňa 28.11.2018 VZbehoch, dřla 27"/l. zo'r8

Dodávatel': objednávatel':

ln8. Ľudmila Elexová

konatel'
Mgr. Joz

3

šta stupca

hD.


