ZMLUVA O VYTVORENÍ RESPONZÍVNEHO WEBU
uzatvorená v súlade s §269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi:
Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:

Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu
Nám. SNP 1, Banská Bystrica, 97401
MUDr. Ján Nosko, predseda predstavenstva
Ing. Dagmar Darulová, podpredsedníčka predstavenstva
42299268
2023528463
Československá obchodná banka, a.s.
016148825/7500
SK35 7500 0000 0040 1568 9224

zapísaná v registri oblastných organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, č. 10206/2012/SCR, dňa 6.3.2012.
(ďalej aj „objednávateľ“)
Dodávateľ:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:

Ing.A – Ingrid Pischová
Oremburská 8, Banská Bystrica, 97401
Ing. Ingrid Pischová, konateľka
37590618
1043241540
Tatra banka, a.s.
2626131925/1100

Zapísaný na OÚ Banská Bystrica, registračné číslo 418/2001.
(ďalej aj „dodávateľ“)

Čl. II
Predmet zmluvy
2.1.Dodávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávateľa a objednávateľovi vytvorí a dodá responzívnu web stránku (ďalej len „web“)
dostupnú na adrese www.centralslovakia.eu. Web stránka slúži na marketingové účely
objednávateľa a je jeho informačno – komunikačným nástrojom.
2.2.Technické a obsahové parametre webu:
 Grafický vizuál web stránky v súlade s dizajnmanuálom objednávateľa
 Rozloženie komponentov stránky inšpirované web stránkami rozvinutých destinácií
cestovného ruchu na Slovensku, resp. v zahraničí
 Prehľadný, variabilný, ergonomický dizajn
 Užívateľsky priateľské a zaužívané štandardy zobrazovania informácií
 Responzivita (optimalizácia pre všetky zariadenia)
 otvorený redakčný systém, ktorý je overený, s históriou vývoja minimálne 3 roky a
pravidelnou aktualizáciou
 možnosť umiestnenia animácií a bannerov
 fotogaléria, videogaléria
 registrácia používateľov a správa skupín používateľov s diferencovaným prístupom
k dátam (napr. skupina administrátorov, bežných užívateľov, a pod.)
 prelinkovanie na iné web stránky a sociálne siete
 optimalizácia pre vyhľadávače – SEO
 multijazyčný plugin
 newsletter – možnosť pre návštevníkov stránky prihlasovať sa na odber newslettra,
automatizácia spracovania a vybavenia požiadavky
 implementácia systému Deskline
2.3.Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa:
a) komplexné zaškolenie do redakčného systému pre administrátora a používateľov
web stránky zo strany objednávateľa
b) Zabezpečenie servisu, podpory a inštalácie nových verzií redakčného systému a
aktualizácia bezpečnostných komponentov minimálne na obdobie 24 mesiacov
odo dňa podpisu Zmluvy
c) Pravidelné mesačné zálohovanie celej stránky vrátane obsahu a databázy min.
počas 24 mesiacov odo dňa podpisu Zmluvy.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi odmenu v zmysle čl. VI. Zmluvy.
Čl. III
Doba plnenia

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní finálnej verzie webu podľa špecifikácií v čl. II,
ods. 2.2. Zmluvy do 30.11.2016.

Čl. IV
Povinnosti dodávateľa
Dodávateľ sa zaväzuje:
4.1. Dodať objednávateľovi finálnu verziu webu v zmysle špecifikácie v čl. II, ods. 2.2. Zmluvy
riadne, včas a bez zbytočného odkladu.
4.2. Informovať bezodkladne objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať
vplyv na dodržanie termínu dodania webu v zmysle čl. IV, ods. 4.1. Zmluvy.
4.3. Konzultovať v pravidelných intervaloch (minimálne raz týždenne osobne alebo písomnou
komunikáciou) s oprávnenými zástupcami objednávateľa prípravu a tvorbu webu, najmä
grafické a vizuálne riešenie a vybrané funkcionality. Kontaktná osoba zo strany objednávateľa
je Ing. Jiří Pěč, PhD., mail: pec@centralslovakia.eu.
4.4. Predložiť objednávateľovi návrh webu pred jeho finálnym odovzdaním v dostatočnom
predstihu na zapracovanie prípadných pripomienok zo strany objednávateľa. Najneskorší
termín na predloženie je 7 dní pred plánovaným odovzdaním webu. Prípadné chyby, nedostatky
a pripomienky zo strany objednávateľa spíše objednávateľ písomne a obratom zašle
dodávateľovi. Dodávateľ je povinný v termíne najneskôr do 5 pracovných dní chyby odstrániť.
Termín na odstránenie závažnejších chýb je predmetom dohody zmluvných strán, termíny si
zmluvné strany dohodnú písomne.
4.5. Zabezpečiť v termíne najneskôr do 5 pracovných dní od odovzdania webu objednávateľovi
komplexné zaškolenie do systému v zmysle čl. II, ods. 2.3., písmena a) Zmluvy.
4.6. Včasné, riadne a úplné odovzdanie webu potvrdia oprávnení zástupcovia oboch zmluvných
strán podpísaním preberacieho protokolu. Právo k fakturácii odmeny v zmysle čl. VI. Zmluvy
nastáva najskôr dňom podpísania preberacieho protokolu.
4.7. Poskytnúť objednávateľovi neobmedzený prístup a práva k užívaniu webu aj po uplynutí
platnosti tejto zmluvy.
Čl. V.
Povinnosti objednávateľa
5.1. Zaplatiť za dodanie webu odmenu, ako je dojednané v čl. VI. Zmluvy.
5.2. Poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri tvorbe webu. Objednávateľ má právo
požadovať prerobenie, resp. úpravu webu. Dodávateľ však nebude povinný akceptovať
požiadavky objednávateľa, ktoré by mohli byť chápané ako požiadavky nad rámec pôvodnej
špecifikácie v zmysle čl. II, ods. 2.2. Zmluvy.
5.3. Spísať a zaslať objednávateľovi prípadné pripomienky, nedostatky a chyby zistené počas
prezentácie webu pred jeho finálnym odovzdaním zo strany objednávateľa, v zmysle čl. IV,
ods. 4.4. bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch dní od konania prezentácie.
5.4. Dodať objednávateľovi potrebné podklady k tvorbe webu /dizajnmanuál, fotografie ap./
najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy

Čl. VI.
Cena
6.1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene pre objednávateľa za vytvorenie a dodanie webu vo
výške: 4740,- EUR, (slovom: štyritisícsedemstoštyridsať eur). Z toho suma bez DPH je vo
výške 3950,- EUR (slovom: tritisícdeväťstopäťdesiat Eur) a DPH vo výške 790,- EUR (slovom:
sedemstodeväťdesiat Eur).
6.2. Odmena vo výške podľa ods. 6.1. tohto článku Zmluvy bude dodávateľovi uhradená
bezhotovostným prevodom na jeho účet vedený v záhlaví Zmluvy nasledovne:
100 % po odovzdaní webu, na základe dodávateľom vystavenej faktúry v súlade so všeobecne
záväznými predpismi s dohodnutou lehotou splatnosti 14 dní odo dňa doručenia takto
vystavenej faktúry. Súčasťou faktúry je preberací protokol potvrdzujúci riadne odovzdanie
webu, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Právo k fakturácii vzniká
dodávateľovi najskôr v deň podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
6.3. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením odmeny podľa ods. 6.1. tohto
článku, vzniká dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky (vrátane
DPH) za každý deň omeškania až do zaplatenia.
6.4. Ak sa dodávateľ dostane do omeškania s dodaním webu v lehote upravenej v čl. III. tejto
Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty odmeny
(vrátane DPH) dohodnutej v čl. VI. ods. 6.1. tejto Zmluvy, a to za každý deň omeškania
dodávateľa s dodaním webu.
Čl. VII.
Ukončenie zmluvy
7.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia povinností
druhej zmluvnej strany, ak zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť stanovenú touto zmluvou,
nezjednala nápravu ani v dodatočnej 15-dňovej lehote písomne poskytnutej v oznámení na
zjednanie nápravy druhou zmluvnou stranou.
7.2. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej
strane.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1. Akékoľvek a všetky zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len formou očíslovaného
dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami.
8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti ohľadom plnenia tejto zmluvy, ako i
akékoľvek zmeny kontaktných a iných dôležitých údajov, si budú oznamovať písomne
formou elektronických zásielok.
8.3.Všetky sporné otázky budú Zmluvné strany riešiť prednostne dohodou. V prípade, ak k
dohode nedôjde, spor bude riešený súdnou cestou na príslušnom súde Slovenskej republiky.

8.4.Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že im nie je známy dôvod, ktorý by bránil uzatvoreniu
tejto zmluvy, resp. spôsobil jej neplatnosť. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje v tejto zmluve
sú pravdivé a aktuálne a majú priamy vplyv na plnenie prijatých zmluvných záväzkov.
8.5.Zmluvné strany sa zaväzujú chrániť navzájom svoje dobré meno, rešpektovať sa ako
obchodní partneri a neuskutočniť žiadne úkony, ktorými by mohli ohroziť záujmy druhej
strany.
8.6.Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana po jej
podpísaní obdrží dva rovnopisy.
8.7.Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, v zmysle § 47a
Občianskeho zákonníka.
8.8. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné
strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými právnymi
.predpismi Slovenskej republiky.
8.9. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to do vysporiadania práv a povinností
zmluvných strán v zmysle čl. III. ods. 3.1 a čl. VI. ods. 6.2.
8.10. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluva
bola uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú.
V Banskej Bystrici dňa 21.10.2016

––––––––––––––––––––––––
za objednávateľa
MUDr. Ján Nosko
predseda predstavenstva
_______________________
za objednávateľa
Ing. Dagmar Darulová
podpredsedníčka predstavenstva

V Banskej Bystrici dňa 21.10.2016

–––––––––––––––––––––––
za dodávateľa
Ing. Ingrid Pischová

