ZMLUVA O DIELO
na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Článok 1.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:

Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB)
Primaciálne nám. 1, 814 99 BRATISLAVA
42259088
2023399455
SK 2023399455
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
č. registrácie: 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR
Bank. spoj.:
ČSOB, a.s.
Č. ú.:
SK72 7500 0000 0040 1620 6829
SK83 7500 0000 0040 1524 0996
v mene ktorého koná Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ
(ďalej ako „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Róbert Šedivý – LESNÉ PRÁCE
Sídlo:
Alstrova 120, 831 06 Bratislava
Zastúpená:
Róbert Šedivý
Email:
robert.sedivy1@gmail.com
Bank. spoj.:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. ú.:
SK12 0900 0000 0001 7498 3422
IČO:
32135891
DIČ:
1025290046
v mene ktorého koná Róbert Šedivý
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok 2.
Preambula
Objednávateľ je oblastnou organizáciou cestovného ruchu - právnickou osobou založenou
podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať
z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu. Jednou z jej
základných činností je podpora a spoluorganizovanie kultúrneho, spoločenského a športového
života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva a ich marketing a propagácia aktivít pre
obyvateľov a návštevníkov Hlavného mesta.
Objednávateľ má záujem zabezpečiť výrobu, dodanie a osadenie 3 ks Altánkov s navigačnými
tabuľami v Mestských Lesoch v Bratislave.
Zhotoviteľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač v procese verejného obstarávania

realizovaného objednávateľom výzvou zo dňa 28.1.2021, názov zákazky „Výroba, dodanie,
montáž a osadenie turistických altánkov s navigačnými tabuľami na území Mestských Lesov v
Bratislave – spolu 3 ks“.
V zmysle § 29 zákona č. 91/2010 Z.z. poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR
oblastným organizáciám cestovného ruchu nenárokovateľnú dotáciu na realizáciu aktivít na
podporu rozvoja cestovného ruchu v destinácii, na tvorbu a podporu produktov cestovného
ruchu. Objednávateľ realizuje plnenie tejto zmluvy s finančnou podporou Ministerstva dopravy
a výstavby SR.
Cieľom objednávateľa je zatraktívnenie turistickej ponuky mimo centra mesta, podpora
zaujímavého turistického produktu, ktorý je dobre využiteľný na propagáciu mesta Bratislavy
ako turistickej destinácie na domácom, ako aj zahraničných trhoch.
Článok 3.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi dielo – t.j.
realizovať výrobu, dodanie a osadenie 3 ks Altánkov v Mestských Lesoch v Bratislave
(ďalej len ako „Dielo“). Ide o 3 drevené stavby exteriérových altánkov so strechou
a navigačnými prvkami pre orientáciu turistov na území Lesoparku resp. Mestských
Lesov v Bratislave.
Umiestnenie altánkov je stanovené po konzultácii s Mestskými Lesmi v Bratislave.

2.

Bližšia špecifikácia Diela je obsiahnutá v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

Článok 4.
Práva a povinnosti zhotoviteľa
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy zhotoví a dodá objednávateľovi Dielo,
pričom pri plnení tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, príslušné technické normy, požiadavky
objednávateľa a ustanovenia tejto zmluvy.

2.

Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za bezpečnosť a statiku odovzdaného diela t.j.
všetkých 3 ks Altánkov. Táto skutočnosť bude potvrdená aj na preberacích protokoloch
pri prevzatí Diela.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený proces zhotovovania Diela
monitorovať a pripomienkovať. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi
súčinnosť a prípadné objednávateľove pripomienky zohľadniť pri zhotovení Diela.
Objednávateľ je oprávnený dodávku Diela odmietnuť v prípade, ak nebudú akceptované
jeho pripomienky, ktoré boli písomne vznesené pred odovzdaním Diela.

4.

Dielo dodané na základe tejto zmluvy nemá charakter autorského diela. Objednávateľ sa
stáva vlastníkom Diela dňom jeho protokolárneho odovzdania.

5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje inštalovať vizibilné označenie na viditeľných miestach na
všetkých 3 ks Altánkov a to nasledovnými logami resp. textom:
1. logo „Bratislava Tourist Board“,
2. logo „Dovolenka na Slovensku – dobrý nápad“,
3. text „Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky“
Rozmery logotypov a textu minimálne 10x15 cm – materiál kov, prípadne keramika
alebo odolný plast.
(vizuály v prílohe č.3).

Článok 5.
Povinnosti objednávateľa

1.

Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú pre vytvorenie
Diela.

2.

Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi po prevzatí Diela na základe tejto
zmluvy do 3 pracovných dní svoje výhrady, príp. požiadavky na opravu alebo úpravu
Diela. Zhotoviteľ je následne povinný vytknuté nedostatky odstrániť bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 48 hodín, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote.

3.

Ak má Dielo vady môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, len ak zhotoviteľ vady
neodstránil v dodatočnej lehote, ktorú mu objednávateľ na tento účel poskytne.

4.

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu za vytvorenie Diela
za podmienok uvedených v tejto zmluve.
Článok 6.
Trvanie zmluvy

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať, t.j. dodať a osadiť, objednávateľovi Dielo do
24.3.2021. Odovzdanie a prevzatie Diela bude potvrdené v protokole o odovzdaní a
prevzatí Diela (ďalej len „protokol“), ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch
zmluvných strán.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si vopred a včas poskytnú informácie, údaje
a pripomienky, potrebné k dodaniu Diela.
Článok 7.
Cena

1.

Zmluvné strany sa dohodli na cene za kompletné Dielo špecifikované v článku 3. tejto
zmluvy v sume 4650,- EUR bez DPH. Zhotoviteľ nie je platca DPH, t.j. cenu bude
objednávateľovi fakturovať bez DPH. Cena zahŕňa odplatu za zhotovenie, dodanie

2.

3.

a inštaláciu Diela na základe tejto zmluvy ako aj náhradu všetkých nákladov zhotoviteľa,
ktoré mu vzniknú v súvislosti plnením tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zálohy vo výške 1500,- EUR prostredníctvom
zálohovej faktúry. Dodávateľ je povinný do 3 mesiacov po dodaní Diela vystaviť
vyúčtovaciu faktúru v sume 4650,- EUR.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude fakturovať cenu za Dielo po jeho
protokolárnom odovzdaní objednávateľovi s lehotou splatnosti 30 dní od doručenia
faktúry objednávateľovi. Súčasťou faktúry musí byť odovzdávací protokol podpísaný
objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne
dodaný predmet zmluvy v skutočne dodanom rozsahu podľa tejto zmluvy. Odmena bude
zhotoviteľovi zaplatená až po odstránení všetkých prípadných vád Diela.

4.

Pokiaľ bude faktúra zhotoviteľa nesprávna alebo neúplná, najmä pokiaľ nebude
obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve alebo vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi
na prepracovanie. Lehota splatnosti faktúry v takom prípade plynie až od doručenia
opravenej faktúry objednávateľovi.

5.

Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením faktúry, je zhotoviteľ oprávnený
požadovať od neho zaplatenie zákonom stanoveného úroku z omeškania.

6.

Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním Diela, a ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
ceny Diela, a to za každý deň omeškania.
Článok 8.
Odstúpenie od zmluvy

1.

Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak má Dielo vady alebo ak je
zhotoviteľ v omeškaní s dodaním Diela napriek písomnej výzve objednávateľa o viac
ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy na odstránenie vád alebo omeškania.

2.

V prípade odstúpenia od zmluvy táto zaniká momentom doručenia písomného oznámenia
o odstúpení druhej zmluvnej strane.

3.

Odstúpenie od zmluvy nezbavuje objednávateľa povinnosti uhradiť už realizované
a objednávateľom prevzaté časti Diela.

1.

Článok 9.
Záverečné ustanovenia
Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho
poriadku Slovenskej republiky. Zmluvné strany sú povinné pri spracovaní osobných
údajov získaných v súvislosti plnením tejto zmluvy postupovať v zmysle GDPR.

2.

Túto zmluvu je možné meniť len vo forme písomného dodatku po vzájomnej dohode
zmluvných strán.

3.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky,
Príloha č. 2 – Cenová ponuka,

Príloha č. 3 – Logotypy, text.
4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
v deň po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.

5.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Bratislave, dňa 5.2.2021

Bratislavská organizácia

5.2.2021

Róbert Šedivý – LESNÉ PRÁCE

cestovného ruchu

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.
výkonný riaditeľ

Róbert Šedivý

Príloha č.1 - Špecifikácia zákazky - Altánok pre Lesopark Bratislava - spolu 3 ks

Schéma:

Rozpis materiálu pre 1 ks Altánku, s indikatívnym počtom kusov:
Základňa z dubových hranolov 15 x 15 cm, dĺ. 250 cm, 5 ks
Ihličnaté rezivo
10 x 10 cm, dĺ. 250 cm, 5 ks
Ihličnaté rezivo
5 x 15 cm, dĺ. 250 cm, 14 ks
Ihličnaté rezivo
5 x 3 cm, dĺ. 300 cm, 24 ks
Ihličnaté žrde odkôrnené
dĺ. 250 cm, 24 ks
Šindeľ smrekový
dĺ. 50 cm, 800 ks
Ochranný náter Lazúra Palisander
6l
Spojovací materiál skrutky, klince, kramle
Výška vchodu je 210cm
Dĺžka zábradlia 200 cm, výška 90 cm.

Upozornenie !!
Súčasťou dodávky každého 1 ks altánku bude dodanie a osadenie 4ks smerových navigačných
tabúľ ( štandardizovaných a používaných na území Mestských Lesov Bratislava) ktoré budú
navigovať návštevníkov Lesoparku do jednotlivých bodov záujmu resp. atrakcií.
Orientačné rozmery smerových navigačných t abúľ: 15x40 cm so smerovou šípkou.

Dodávateľ je zodpovedný za bezpečnosť a statiku zmontovaných altánkov.
Túto skutočnosť bude deklarovať svojím podpisom na preberacom protokole po
skompletizovaní dodávky, montáže a osadenia.

Fotografie už existujúcich Altánkov - dodržať jednotný design:

Fotografie už existujúcich Altánkov - dodržať jednotný design:

Umiestnenie pre osadenie jednotlivých kusov Altánkov v Mestských Lesoch v
Bratislave (presné miesto určia Mestské Lesy v Bratislave):
Altánok č.1

Altánok č.2

Altánok č.3

Príloha č.2 – Cenová ponuka

Príloha č.3
1. Logotyp Bratislava Tourist Board

www.visitbratislava.com

2. Logotyp „Dovolenka na Slovensku – dobrý nápad“

3. Text „Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky“

