ZMLUVA
o poskytnutí služieb uzatvorená podľa §-u 269 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. Obchodný
zákonník, v platnom znení
t a k t o:

čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu
Sídlo:
Sabinovská ul. č. 16, 820 05 Bratislava
Zastúpený:
Ing. Tomáš Zajac, predseda krajskej organizácie
IČO:
42259967
DIČ :
2023476565
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu :
SK76 7500 0000 0040 1802 6186
zapísaná v registri krajských organizácii cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy
a výstavby Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
SEBA, Senator Banquets, s.r.o.
Sídlo:
Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava
Zastúpený:
Mgr. Jozef Baránek, konateľ
IČO:
35715782
IČ DPH:
SK2020210016
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu:
SK 32 7500 0000 0040 1657 3151
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vložka 14483/B
(ďalej len „Dodávateľ“)

čl. II.
PREDMET ZMLUVY
1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa cateringové služby na veľtrhu
ITF Slovakiatour 2019 v termíne od 24.01.2019 do 27.01.2019 na výstavisku Incheba
Bratislava, pavilón B (ďalej len „veľtrh“) v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú
odmenu podľa článku V. bodu 1. tejto zmluvy.
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čl. III.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Dodávateľ sa zaväzuje na veľtrhu:
a. zabezpečiť obsluhujúci personál v počte 2 osoby, ktorých náplň práce, kompetencie
a zodpovednosť sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy,
b. zabezpečiť zapožičanie inventáru a STAND BY stolov podľa Prílohy č. 1 tejto
zmluvy,
c. zabezpečiť servírovanie teplých a studených nápojov podľa Prílohy č. 1 tejto
zmluvy,
d. zabezpečiť občerstvenie a servírovanie občerstvenia v rozsahu a štruktúre podľa
Prílohy č.1 tejto zmluvy,
e. zabezpečiť denne počas konania veľtrhu drobnú kvetinovú výzdobu zo živých
kvetov na 6 stolov,
f. prispôsobiť poskytovanie služieb a vzhľad personálu v súlade s Prílohou č. 1 tejto
zmluvy,
g. zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za plnenie podľa tejto zmluvy spolu s
potrebným tovarom a inventárom na veľtrh včas, každý deň minimálne 30 minút
pred začatím konania veľtrhu,
h. rešpektovať pokyny Objednávateľa, ktoré sú v súlade so zabezpečením plynulého
priebehu konania veľtrhu,
i. zabezpečiť prítomnosť obsluhujúceho personálu na expozícii každý deň počas celej
doby trvania veľtrhu,
j. informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na
plynulé a bezproblémové plnenie predmetu tejto zmluvy,
k. dodržiavať predpisy o bezpečnosti práce, ochrane zdravia pri práci, požiarne a iné
platné predpisy vzťahujúce sa na poskytované služby.
2. Objednávateľ sa zaväzuje v rámci veľtrhu:
a. poskytnúť Dodávateľovi všetky potrebné informácie nevyhnutné na plynulé a
bezproblémové plnenie predmetu tejto zmluvy,
b. poskytnúť Dodávateľovi vizuál veľtržnej expozície najneskôr v deň nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy,
c. zabezpečiť neustálu prítomnosť minimálne jedného zástupcu zo
Objednávateľa na expozícii každý deň počas celej doby trvania veľtrhu,

strany

d. informovať Dodávateľa o všetkých relevantných skutočnostiach, ktoré by mohli mať
vplyv na plynulé a bezproblémové plnenie predmetu zmluvy,
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e. zabezpečiť pre Dodávateľa vstupné preukazy oprávňujúce obsluhujúci personál na
vstup do areálu výstaviska počas celej doby trvania veľtrhu,
f. poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť pri zabezpečení možnosti parkovania na veľtrhu,
g. po realizácii predmetu zmluvy zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú odmenu podľa
článku V. tejto zmluvy.
čl. IV.
ČAS PLNENIA
1. Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytovať Objednávateľovi dohodnuté
služby počas konania veľtrhu v čase otváracích hodín, pričom je na expozícii prítomný
každý deň minimálne 30 minút pred začatím otvorenia veľtrhu.

čl. V.
CENA PLNENIA A SPÔSOB JEJ PLATBY
1.

Maximálna celková cena za predmet zmluvy je 4.987,56,- Eur (slovom:
štyritisícdeväťstooesemdesiatsedem Eur a päťdesiatšesť centov) vrátane DPH, z toho
cena bez DPH vo výške 4.156,30,- Eur (slovom: štyritisícstopäťdesiaťšesť Eur a tridsať
centov) a DPH vo výške 831.26,- Eur (slovom: osemstotridsaťjeden Eur a dvadsaťšesť
centov) podľa rozčlenenej cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto
zmluvy, pričom Dodávateľ bude účtovať nápoje podľa skutočnej spotreby.

2.

Objednávateľ uhradí cenu za služby na základe daňového dokladu – faktúry
bezhotovostne na účet uvedený v záhlaví zmluvy. Faktúru vystaví Dodávateľ za
skutočné plnenie predmetu zmluvy so splatnosťou 30 dní najskôr jeden deň po
ukončení veľtrhu. Súčasťou faktúry je preberací protokol a fotodokumentácia plnenia
predmetu tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu Objednávateľ potvrdí
úplnosť plnenia predmetu tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa.

3.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 74 zákona č. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak vo faktúre
budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a
podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová
lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry.

4.

Objednávateľ preddavok na realizáciu diela neposkytuje. Právo k fakturácii vzniká
Dodávateľovi dňom 28.01.2019.

5.

Zmena maximálne dohodnutej ceny podľa bodu 1. tohto článku bude možná len
z dôvodu zmeny sadzby DPH. Vplyvy, ktoré je možné definovať v oblasti
podnikateľského rizika, nebudú akceptované ako dôvod na zmenu ceny.

6.

V prípade, že po uzavretí tejto zmluvy dôjde po dohode strán k zmene špecifikácie
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predmetu zmluvy, bude cena upravená zodpovedajúco zmeneným podmienkam
dohodou oboch zmluvných strán vo forme písomného číslovaného dodatku k tejto
zmluve.

čl. VI.
PODMIENKY A NÁHRADA ŠKODY
1.

Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že poskytne služby Objednávateľovi podľa tejto
Zmluvy riadne a včas. Objednávateľ poskytne Dodávateľovi potrebnú súčinnosť v
zmysle tejto zmluvy.

2.

Dodávateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorá Objednávateľovi
vznikne v príčinnej súvislosti so zavineným porušením niektorej zmluvnej povinnosti
Dodávateľa podľa tejto zmluvy, ako aj takú škodu, ktorá Objednávateľovi
vznikne v príčinnej súvislosti s nedbanlivosťou Dodávateľa.

čl. VII.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1.

Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto
zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie
zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne
druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.

2.

Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností
naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy
odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zákonníka.

3.

Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy stanoví na dodatočné
plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej
lehoty.

4.

Pri neplnení alebo neúplnom plnení tejto zmluvy sa postupuje podľa čl. V. bod 2. a čl.
VI. tejto zmluvy.

5.

Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia vôle oprávnenej strany druhej
zmluvnej strane. V prípade, že druhá strana neprevezme poštovú zásielku, ktorej
obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, považuje sa odstúpenie za doručené
prvým dňom uloženia zásielky na pošte.

6.

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem
nárokov na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku v zmysle Obchodného
zákonníka, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za
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vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

čl. VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy zmluvných
strán príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi s
týmto súvisiacimi.

2.

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými vzostupne očíslovanými
dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle §47a Občianskeho zákonníka.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva
rovnopisy a Dodávateľ dva rovnopisy.

5.

Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy prečítaním, porozumeli jej obsahu
a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok,
na znak toho ju podpisujú.

6.

Neoddeliteľnou účasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – špecifikácia rozsahu
cateringových služieb a č. Príloha č. 2 – rozčlenenie cenovej ponuky.

V Bratislave, dňa 11.1.2019

V Bratislave, dňa 9.1.2019

Objednávateľ :

Dodávateľ :

..........................................
Ing. Tomáš Zajac
predseda krajskej organizácie

........................................
Mgr. Jozef Baránek
konateľ
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PRÍLOHA Č. 1 – ŠPECIFIKÁCIA ROZSAHU CATERINGOVÝCH SLUŽIEB
1.1 Predmet zmluvy:
Zabezpečenie cateringových služieb na veľtrhu ITF Slovakiatour 2019 v termíne 24.1. – 27.1.2019
1.2 Miesto plnenia predmetu zmluvy:
Expozícia bude umiestnená na výstavisku Incheba Bratislava v pavilóne B
1.3 Predmet zmluvy zahŕňa:
Objednávateľ požaduje zabezpečiť nasledovné činnosti:
- zabezpečenie cateringu počas trvania expozície v časoch od 09:00 hod. – do 18:00 hod.
- denná príprava od 08:00 hod. do 09:00 hod.
- dovoz inventáru a príprava 23.1.2019 (streda) od 16:00 do 17:00
- balenie a odvoz denne ráno pri dovoze občerstvenia
- zabezpečenie kompletného inventáru na servis jedál a nápojov v dostatočnom počte
- dovoz občerstvenia denne hodinu pred otvorením veľtrhu
- personál – min. 2 osoby (vyžaduje sa aby mali znalosť slovenského a anglického jazyka na
komunikatívnej úrovni), jednotné čierno-biele oblečenie
- cateringový manažér – podľa potreby dodávateľa
- drobná kvetinová výzdoba zo živých kvetov (6 stolov)
- priebežné udržiavanie čistoty
- zabezpečenie 5 ks STAND BY stolov s bielym elastickým návlekom
- po ukončení výstavy odvoz inventáru
Na expozícii je pre zabezpečenie cateringu k dispozícii kuchynka s dvojitým drezom s pripojením na
prívod a odtok vody, bojler, pevný regálový systém na uloženie kuchynského vybavenia a cateringu,
varná kanvica, chladnička, elektrická prípojka so zásuvkovou rozbočkou.
Požadované občerstvenie:

nápoje: (celkom spotreba a denná spotreba predstavujú len predpokladané množstvo, účtované budú
podľa skutočnej spotreby)
druh
čaj, rôzne druhy, citrón, med,

objem
porcia

denná spotreba (ks)
50

celkom spotreba (ks)
120

presso káva a kapučíno, cukor, mlieko

porcia

100

400

0,2 l

50

200

bazová limonáda s bazalkou a limetkou

1l

10

40

džús (pomaranč, multivitamín, jablko)

0,2 l

40

160

druh

denná spotreba

celkom spotreba

kanapky 3 druhy
(napr.: šunkovo-syrové, škvarkové,
bryndzové)
koktailový pagáčik škvarkový cca. 35g/ks

90 ks

360 ks

100 ks

400 ks

výber slovenských syrov ako záhryz k vínu

0,25 kg

1 kg

2 kg

8 kg

60 ks (30 ks /30 ks)

240 ks

minerálka perlivá a neperlivá

studený bufet (denne čerstvý):

čerstvé ovocie – ovocná misa (napr.: banány, jablká, hrozno,
hrušky)
bratislavské rožky (orechové / makové)
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teplý bufet (len dňa 24.1.2019, 11:30 – 14:30)
druh

denná spotreba

celkom spotreba

vyprážané kuracie rezne s ½ majonézovým / ½ slovenským
zemiakovým šalátom

100 ks

100 ks

denná spotreba

celkom spotreba

víno biele akostné s prívlastkom

-

10 fliaš

víno ružové akostné s prívlastkom

-

10 fliaš

víno červené akostné s prívlastkom

-

10 fliaš

víno od renomovaných vinárstiev z bratislavského regiónu
druh
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