Rámcová zmluva
č. 11/2021
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl .Obchodného zákonníka
medzi

Poskytovateľ:
Názov:
Mgr. Dávid Hudák – DAWE HOODY DESIGN
Sídlo:
Tomášikova 22, 080 01 Prešov
IČO:
52348580
DIČ:
1080500850
IČ DPH
Neplatca DPH
Konajúci :
Mgr. Dávid Hudák
Bankové spojenie:
IBAN SK82 1100 0000 0029 4107 0165
Tel:
+421 905 458 883
(ďalej len „Poskytovateľ“)
a
Objednávateľ:
Názov:
Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska
Sídlo:
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO:
42238536
DIČ:
2023655832
Konajúci :
Michal Sýkora, predseda
Bankové spojenie:
IBAN SK34 5600 0000 0025 2300 1001
Tel:
+421 51/7081513
(ďalej len „Objednávateľ“)
I.
Preambula
1.

Objednávateľ a Poskytovateľ uzatvárajú medzi sebou podľa ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka túto rámcovú zmluvu na zabezpečenie grafických prác pre aktivity Krajskej organizácie
cestovného ruchu, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

2.

Poskytovateľ prehlasuje a ručí Objednávateľovi za to, že je oprávnený vykonávať činnosť a plniť
záväzky v zmysle tejto Zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

II.
Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa touto rámcovou zmluvou zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať grafické práce v
priebehu platnosti rámcovej zmluvy t.j. maximálne 48 mesiacov od účinnosti zmluvy alebo do
vyčerpania celkovej sumy za poskytované služby. Celková suma predstavuje čiastku 30 000,00 EUR.
Jednotlivé grafické práce sa budú realizovať priebežne podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa, na
základe písomného zadania/objednávky (poštou, e-mailom, faxom).
Autorské práva : výsledný produkt nesmie neoprávnene zasahovať do práv tretích osôb (autorských a
iných) a dodávateľ garantuje, že v budúcnosti nebudú voči objednávateľovi vznesené žiadne ďalšie
nároky. Verejný obstarávateľ ako objednávateľ bude jediným oprávneným vykonávateľom majetkových
práv k výslednému produktu. Zároveň dodávateľ udeľuje objednávateľovi bezodplatne výhradný súhlas
na použitie výsledného produktu akýmkoľvek spôsobom v neobmedzenom rozsahu, ako aj súhlas na

úpravu a zároveň udeľuje objednávateľovi bezodplatne výslovný súhlas s prenechaním výsledného
produktu tretím osobám v neobmedzenom rozsahu.

1.

III.
Odmena
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za činnosť špecifikovanú v čl. II tejto zmluvy
odmenu na základe hodinovej sadzby nasledovne:
Cena za 1 hodinu poskytovania grafických služieb: 20,- EUR.

2.

V odmene sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa spojené s predmetom tejto zmluvy.

3.

Poskytovateľ je povinný každú faktúru doručiť Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach.

4.

Faktúra bude mať náležitosti vyžadované platnými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra
nebude obsahovať príslušnými predpismi stanovené náležitosti alebo bude obsahovať iné
nedostatky alebo chyby, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť
poskytovateľovi bez zaplatenia. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej
faktúry objednávateľovi.

5.

Odmena dodávateľa bude fakturovaná kvartálne na základe počtu vykázaných hodín a navrhovanej
hodinovej sadzby úspešného uchádzača. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác
s potvrdeným odpočtom hodín, schválených objednávateľom.

6.

Splatnosť korektne vyhotovenej a doručenej faktúry je 14 dní.
IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Poskytovateľ je povinný pri výkone predmetu zmluvy konať v súlade s platným právnym poriadkom
Slovenskej republiky, s potrebnou odbornou starostlivosťou.

2.

V prípade, ak Poskytovateľ zabezpečuje činnosti prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá
Objednávateľovi za ich zariadenie Poskytovateľ osobne.

3.

Objednávateľ je povinný včas poskytnúť Poskytovateľovi všetky pokyny, písomnosti, informácie,
prípadne iné podklady, ktoré sú potrebné na zabezpečenie predmetu zmluvy. Objednávateľ pritom
zodpovedá za obsah, správnosť a úplnosť poskytnutých podkladov.
V.
Trvanie zmluvy a odstúpenie

1.

Táto zmluva sa uzatvára na obdobie maximálne 48 mesiacov. Zmluva zanikne vyčerpaním sumy,
vyčlenenej objednávateľom na plnenie vo výške maximálne 30.000 eur, resp. uplynutím lehoty 4
rokov podľa toho, ktorá z okolností nastane skôr.

2.

Objednávateľ môže zmluvu vypovedať kedykoľvek a v celom rozsahu. Zmluvu si dohodli vypovedať
výpovednou lehotou v trvaní jedného mesiaca s tým, že táto začne plynúť od prvého dňa
nasledujúceho mesiaca po jej doručení. Vypovedaním zmluvy nie je do dňa jej skončenia dotknutá
pomerná časť odmeny. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má poskytovateľ
nárok na úhradu nákladov vynaložených podľa § 572 Obchodného zákonníka a na primeranú časť
odplaty za vykonanú prácu.
VI.
Komunikácia zmluvných strán

1.

Všetky právne úkony smerujúce k zmene alebo zrušeniu Zmluvy vyžadujú písomnú formu.

2.

Emailová korešpondencia Zmluvných strán obsahujúca oznámenie, požiadavku alebo súhlas, ktoré

budú mať zásadný vplyv na predmet zmluvy bude potvrdený originálom doručeným poštou
obsahujúcom podpisy osôb oprávnených konať za konajúcu Zmluvnú stranu.
3.

Zmluvné strany budú používať kontaktné adresy, ktoré sú uvedené ako sídla Zmluvných strán.
VII.
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluva a všetky právne vzťahy Zmluvou neupravené sa budú spravovať právnym poriadkom
Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených touto Zmluvou sa zmluvné vzťahy medzi oboma
zmluvnými stranami riadia ustanoveniami zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2.

Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme
písomných dodatkov k Zmluve.

3.

Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú
neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy.

4.

Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden rovnopis.

5.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch Zmluvných strán.

6.

Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor Zmluvných strán ohľadne predmetu zmluvy, pričom
ako taká v celom rozsahu nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory
zmluvných strán ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.

7.

Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom
vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje
podpisy.

Dátum: 16.4.2021

Dátum: 14.4.2021

Za Objednávateľa :

Za Poskytovateľa:

..............................
Michal Sýkora
predseda KOCR SVS

..................................
Mgr. Dávid Hudák

