ZMLUVA O VYTVORENÍ FÓRA NA VYHĽADÁVANIE PARTNEROV V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Poskytovateľ :
TAYLLOR & COX, s. r. o.
so sídlom
:
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
IČO
:
47 689 137
DIČ
:
20 24 04 81 80
zastúpený
:
Ing Jozef Süss, konateľ
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Objednávateľ :
Euroregión dunajskej iniciatívy
so sídlom
:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
IČO
:
45 737 479
DIČ
:
2820011469
zastúpený
:
Mgr. Vladimír Pálfi, riaditeľ
(ďalej len „objednávateľ“)
I. Predmet zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára za účelom vytvorenia fóra na vyhľadávanie partnerov v oblasti
cestovného ruchu a regionálneho rozvoja v rámci projektu „REPA – regionálne partnerstvá
ako základ aktívnej cezhraničnej spolupráce“ (v slovníku verejného obstarávania
„79951000-5 Organizovanie seminárov“) v súlade s výzvou na predloženie cenovej ponuky
zo dňa 25.02.2017 a zadaním zákazky zo dňa 28.02.2017 (ďalej len „projekt“).
II. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať projekt - vytvorenie fóra na vyhľadávanie strategických a
projektových partnerov v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok:
• zrealizovať 2 podujatia realizované v spádovej oblasti projektu: slovensko-rakúskomaďarské pohraničie za účasti min. 100 účastníkov, z toho min. 40 zahraničných
účastníkov, počet zastúpených obcí je min. 10, počet neziskových organizácií je min.
10, počet podnikateľských subjektov je min. 10;
• za účelom realizácie podujatí podľa tohto bodu poskytovateľ zabezpečí prenájom
primeraného reprezentatívneho priestoru;
• za účelom realizácie podujatí podľa tohto bodu poskytovateľ zabezpečí prenájom
techniky v nasledovnom rozsahu: ozvučenie sály, tlmočnícka búdka, tlmočnícke
prijímače, rečnícky pult, mikrofón do hľadiska;
• za účelom realizácie podujatí podľa tohto bodu poskytovateľ zabezpečí účasť
tlmočníka na každom podujatí, podľa potreby preklad z a do nemeckého, resp.
maďarského jazyka a
• za účelom realizácie podujatí podľa tohto bodu poskytovateľ zabezpečí stravovanie
pre spolu 100 ľudí spoločne na oboch podujatiach
(ďalej len „realizácia projektu“)
2. Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať projekt v lehote do 31.03.2017.
3. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za realizáciu projektu
odplatu v celkovej výške 4960,- € (ďalej len „odplata“).
4. Odplata je splatná na základe a podľa platne vystaveného účtovného dokladu poskytovateľa,
ktorú doručí objednávateľovi.
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5. Zmluvné strany sa
súčinnosť.

pri plnení predmetu tejto zmluvy zaväzujú

poskytovať si

potrebnú

III. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami právnych predpisov
platných na území Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Táto zmluva nahrádza všetky ústne a písomné dojednania zmluvných strán týkajúce sa
predmetu zmluvy, predchádzajúce jej uzatvoreniu.
4. Zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá
zmluvná strany porušuje zmluvné alebo zákonné povinnosti. Oznámenie o odstúpení od
zmluvy musí byť v písomnej forme doručené druhej zmluvnej strane s uvedením dôvodu
odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
5. Pokiaľ by sa stalo niektoré so zmluvných ustanovení tejto zmluvy neplatným alebo
neúčinným nemá to za následok neplatnosť alebo neúčinnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa
týmto zaväzujú, že v takomto prípade vynaložia všetko úsilie, aby neplatné alebo neúčinné
ustanovenie konvalidovali, tak, aby v čo najvyššej možnej miere zodpovedalo vôli zmluvných
strán pri uzatváraní tejto zmluvy.
6. Všetky písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú buď osobne do rúk osoby oprávnenej
preberať písomnosti v mene adresáta, alebo formou poštovej zásielky adresovanej na adresu
sídla adresáta uvedenú v Obchodnom registri, adresu trvalého pobytu adresáta, prípadne inú
adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Všetky písomnosti podľa tejto zmluvy sa
považujú za doručené dňom ich prevzatia adresátom. V prípade, že k prevzatiu písomnosti zo
strany adresáta nedôjde z dôvodu odopretia prevzatia zásielky považuje sa zásielka za
doručenú dňom odopretia jej prevzatia. V prípade, že k prevzatiu písomnosti zo strany
adresáta nedôjde z dôvodu neprevzatia zásielky v odbernej lehote, alebo nezastihnutia adresáta
sa zásielka považuje za doručenú uplynutím 5 pracovných dní odo dňa jej odoslania na adresu
sídla adresáta uvedenú v Obchodnom registri alebo trvalého pobytu adresáta, prípadne inú
adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane, a to aj v prípade, že sa adresát o jej obsahu
nedozvedel. V prípade, že k prevzatiu písomnosti zo strany adresáta nedôjde z dôvodu, že je
adresát v mieste svojho sídla, trvalého pobytu alebo na oznámenej adrese neznámy, písomnosť
sa považuje za doručenú dňom jej odovzdania na poštovú prepravu.
7. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť iba formou písomných číslovaných
dodatkov akceptovaných oboma zmluvnými stranami.
8. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach pričom každá zo strán obdrží jedno
vyhotovenie.
9. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že zmluvu neuzatvárajú v tiesni alebo za nápadne
nevýhodných podmienok, že si zmluvu prečítali, obsahu porozumeli, a na znak vážneho
a určitého prejavu svojej slobodnej vôle pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa 1.3.2017.
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Za poskytovateľa:

___________________
TAYLLOR & COX, s. r. o., v. z.
Ing Jozef Süss, konateľ

Za objednávateľa:

___________________
Euroregión dunajskej iniciatívy, v. z.
Mgr. Vladimír Pálfi, riaditeľ
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