Internetový marketing
Business consulting
Internetové aplikácie

MANETI, s.r.o., Chalúpkova 14, 080 01 Prešov
IČO 44306784, DIČ 2022663214, IČ DPH SK2022663214
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 20449/P

Zmluva o dielo č. SS202102E
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
Zhotoviteľ:
MANETI, s.r.o.
Chalúpkova 14, 080 01 Prešov
IČO: 44306784
DIČ: 2022663214
IČ DPH: SK2022663214
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 20449/P
Zastúpený: Ing. Ľubomír Karas, PhD., konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ:
Krajská organizácia cestovného ruchu SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 42238536
DIČ: 2023655832
IČ DPH: SK2023655832
registrovaná na Ministerstve dopravy a výstavby SR pod č. 25408/2012/3130 SCR
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK34 5600 0000 0025 2300 1001
Email: riaditel@severovychod.sk
Zastúpený: Michal Sýkora, predseda
Poverený rokovať : Mgr. Martin Janoško – výkonný riaditeľ
(ďalej len „Objednávateľ“)
I.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa webovú prezentáciu v
rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, ktorej špecifikácia je uvedená v Prílohe č.
1 tejto zmluvy.
II.
Vykonanie diela

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle
článku I tejto zmluvy s termínom začatia plnenia odo dňa účinnosti tejto zmluvy a termínom
ukončenia plnenia najneskôr do 15.6.2021.

2.

Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ na základe tejto zmluvy a v súlade s pokynmi
objednávateľa.

3.

Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú
súčinnosť.
III.
Povinnosti objednávateľa

1.

Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
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2.

Objednávateľ je povinný poskytovať Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú pre poskytovanie
predmetu tejto zmluvy a v lehotách stanovených Zhotoviteľom.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť Zhotoviteľovi dojednanú
cenu podľa článku V tejto zmluvy.

4.

Objednávateľ určil hlavnú kontaktnú osobu pre komunikáciu so Zhotoviteľom a tou je:
Ing. Veronika Beňková, MBA, tel. číslo 051/775 45 05, email: region@severovychod.sk

5.

Zhotoviteľ má za to, že odpovede a zadávanie prác kontaktnou(ými) osobou(ami) sú
kvalifikované a správne a riadi sa nimi. Zhotoviteľ neručí za nesprávne, neúplné, zmätočné
alebo akékoľvek iné zadané informácie, ktoré nevedú k správnemu výsledku. (ďalej
“Nekorektné informácie”). V prípade takýchto Nekorektných informácií má Zhotoviteľ
možnosť fakturovať oprávnené náklady spojené s opravou alebo úpravou diela vykonaného na
základe Nekorektných informácií.
IV.
Povinnosti zhotoviteľa

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a zabezpečí potrebné množstvo
kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa
tejto zmluvy.

2.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi podklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému
dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.

3.

Zhotoviteľ je povinný pri plnení svojich záväzkov z tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou, ďalej je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Objednávateľovi
skutočnosti súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy.

4.

Zhotoviteľ určil hlavnú kontaktnú osobu pre komunikáciu s Objednávateľom a tou je: Ing.
Ľubomír Karas, PhD., tel. číslo 0918 478 939, email: lubomir.karas@maneti.sk

5.

Kontaktná osoba Zhotoviteľa komunikuje s Objednávateľom, pýta si podklady potrebné pre
zhotovenie diela a prijíma reklamácie.
V.
Cena diela

1.

Cena za vykonanie diela Zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
a to nasledovne:
suma 4965,- € (slovom štyritisícpäťdesiat eur) bez DPH za bod 1 uvedený v Prílohe č. 1 tejto
zmluvy
Daň z pridanej hodnoty bude k cene pripočítaná podľa právnych predpisov.

2.

Výška ceny diela môže byť modifikovaná Dodatkom k tejto Zmluve len v prípade, ak zo strany
Objednávateľa dôjde počas realizácie projektu k zmene návrhu, rozsahu, formy alebo času
realizácie projektu alebo v prípade, ak po začatí realizácie projektu sa objavia také skutočnosti,
ktoré objektívne bez dôvodov na ktorejkoľvek zmluvnej strane zvýšia náklady na realizáciu
projektu oproti predpokladom známym zmluvným stranám v čase uzavretia tejto zmluvy.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela nasledovne podľa
faktúr vystavených zhotoviteľom nasledovne:
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2482,- € (slovom dvetisícštyristoosemdesiatdva eur) bez DPH na základe predfaktúry
vystavenej do troch pracovných dní po začatí účinnosti tejto zmluvy so splatnosťou 7 dní
odo dňa vystavenia predfaktúry



2483,- € (slovom dvetisícštyristoosemdesiattri eur) bez DPH po odovzdaní diela do ostrej
prevádzky. Odovzdanie diela do ostrej prevádzky potvrdí Objednávateľ podpisom
preberacieho protokolu. Faktúra so splatnosťou 14 dní na sumu 2483,- € bez DPH bude
vystavená do 3 pracovných dní po podpise preberacieho protokolu.
VI.
Záručná doba

1.

Záručná doba na dielo, prípadne časti diela, podľa tejto zmluvy je 6 mesiacov a začína plynúť
dňom podpisu preberacieho protokolu.

2.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, prípadne časti diela, ktoré boli spôsobené použitím
nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela.

3.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy
alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.

4.

Záruka sa týka výlučne predmetu tejto zmluvy. Záruka sa netýka stavu, pri ktorom je
obmedzená funkčnosť predmetu zmluvy z týchto dôvodov:

5.



vplyvom IT systémov, na ktorých je prevádzkovaný alebo s nimi spolupracuje,



vplyvom zásahu inej strany ako je Zhotoviteľ,



akýmkoľvek iným zásahom, ktorý Zhotoviteľ písomne alebo elektronicky neschválil.

Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 5
pracovných dní od ich písomného alebo emailového oznámenia objednávateľom.
VII.
Odovzdávanie a preberanie predmetu zmluvy

1.

Predmet zmluvy sa považuje za odovzdaný, ak sú odovzdané všetky jeho časti, celkový predmet
zmluvy je uvedený do ostrej prevádzky a Objednávateľ protokolárne prevezme predmet
zmluvy.

2.

Deň podpisu akceptačného protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň
odovzdania diela.

3.

Vlastníctvo predmetu zmluvy prechádza na Objednávateľa dňom odovzdania diela.
VIII.

1.
2.

Doba trvania zmluvy a možnosti je ukončenia
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 12 mesiacov od podpisu tejto zmluvy. Táto
zmluva môže skončiť:
 uplynutím dohodnutej doby jej trvania v zmysle tohto článku zmluvy,
 písomnou dohodou,
 výpoveďou,
 odstúpením od zmluvy.
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3.

Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 1 mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

4.

Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana v prípade, ak:
 druhá zmluvná strana hrubo poruší povinnosti vyplývajúce jej z tejto zmluvy alebo
 druhá zmluvná strana opakovane menej závažne poruší povinnosti vyplývajúce jej z tejto
zmluvy a nápravu nezabezpečí ani po písomnom upozornení druhej zmluvnej strany.
IX.
Záverečné ustanovenia

1.

Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia Právnym poriadkom SR a príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.

2.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a
musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

3.

Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží jeden.

4.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

5.

Nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí Príloha č. 1 – Špecifikácia diela.
V Prešove, dňa 3. 5. 2021

V Prešove, dňa 23. 4. 2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

....................................................
Michal Sýkora, predseda

....................................................
Ing. Ľubomír Karas, PhD., konateľ
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Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. SS202102E
Špecifikácia diela
technická a všeobecná oblasť
1. projekt na zvolenej doméne (napr. www.Legendarium.info) – prevod domény, inštalácia a
nastavenie, hosting webu odporúčame vo firmách, ktoré majú hotline a zálohovanie – vo
vašom prípade sa ukazuje výhodný hostingový partner Websupport
2. nastavenie Google Analytics v cene
3. slovenská verzia webu
4. prepojenie s webovým sídlom www.severovychod.sk
5. poradenstvo pri tvorbe Projektu
grafika a špecifikácia
KOCR Severovýchod dodá grafické prvky, ktoré vlastní – postavičky a iné grafické komponenty z
webového sídla www.Legendarium.info + textový obsah
6. responzívna grafika podľa výberu zo šablón (zašleme 2-3 návrhy) – prispôsobenie grafiky
podľa požiadaviek z dostupných komponentov šablóny, prioritné zobrazenie na mobilných
telefónoch
7. zobrazenie okna gdpr + cookies kvôli súhlasu návštevníka
8. Štruktúra Projektu
1. Články – O projekte, Čo môžeš získať, Kontakt, ochrana osobných údajov a pod.
2. Databázy v Projekte
1. Legendy – databáza postavičiek s popisom a ich zobrazenie v príslušnej grafike
2. Aktuality – databáza aktualít a ich zobrazenie v príslušnej grafike
3. Hľadaj nálepky - databáza nálepiek (trezorov) a ich zobrazenie v príslušnej grafike a
na mape + trasovanie na mape + zoznam okolitých bodov (POI)
4. Zbieraj pečiatky - databáza pečiatok (bodov, kde sa pečiatky nachádzajú) a ich
zobrazenie v príslušnej grafike a na mape + trasovanie na mape + zoznam okolitých
bodov (POI)
3. Databázy v Projekte s napojením na www.severovychod.sk
1. Podujatia - databáza podujatí a ich zobrazenie v príslušnej grafike a na mape +
trasovanie na mape + zoznam okolitých bodov (POI) – možnosť načítania z
www.severovychod.sk
2. Lokality - databáza lokalít (výletov) a ich zobrazenie v príslušnej grafike a na mape +
trasovanie na mape + zoznam okolitých bodov (POI) – možnosť načítania z
www.severovychod.sk
4. Filtre údajov
1. Filter nálepiek – podľa zadaných parametrov (napr. vhodné pre deti od 12 rokov a
pod.)
2. Filter pečiatok – podľa zadaných parametrov (napr. vzdialenosť)
3. Filter lokalít (výletov) - podľa zadaných parametrov (napr. dostupnosť s kočiarom)
4. Filter podujatí - podľa zadaných parametrov (napr. za zvolené obdobie)
dáta - import/export
9. stiahnutie dát zo súčasného webu www.Legendarium.info a ich nahratie do Projektu

Zmluva o dielo č. SS202102E, strana 5/6

Internetový marketing
Business consulting
Internetové aplikácie

MANETI, s.r.o., Chalúpkova 14, 080 01 Prešov
IČO 44306784, DIČ 2022663214, IČ DPH SK2022663214
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 20449/P

10. naplnenie Projektu dátami obsiahnutými na www.severovychod.sk – tipy na výlety a podujatia
11. úpravy webového sídla www.severovychod.sk – napojenie potrebných databáz a spolupráca s
webovým sídlom www.Legendarium.info

V Prešove, dňa 3. 5. 2021

V Prešove, dňa 23. 4. 2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

....................................................
Michal Sýkora, predseda

....................................................
Ing. Ľubomír Karas, PhD., konateľ
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