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Zmluva o dielo 06-2018
uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami

František Jurčišin

(ďalej ako „zhotoviter')

a

ob]ednáNa`er..         Q

'énLx

S''d'o:

lčo:

Detská organizácia Fénix, o.z.

Územná organizácia Snina

Gagarinova 1559/4, 069 01  Snina

17310920 012

3Z9//J

Oprávnený konat` v mene spoločnosti:  Mgr. Jozef Talarovič, predseda

(ďalej ako ,,objednávater")

1.

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany.

1'.

Všeobecné ustanovenia

Zhotovitel' sa  zavázuje,  že  za  dojednanú  cenu  vykoná  pre  objednávatera  dielo  podra  článku  111.

tejto zmluvy.
Objednávater sa  zavázuje  dokončené  dielo  prevziat' a  za  dielo  zaplatit' zhotoviterovi  dojednanú
cenu podl'a článku V. tejto zmluvy.

Projekt ,,Trasa valašskej kultúry`` je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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111.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je závázok zhotovitera dodat' pre objednávatera službu:

Expert  -  lektor  kulinárskeho  workshopu  "Bačov  kotlík"  organizovaného  v  rámci  Programu
cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A Porsko -Slovensko 2014-2020 projektu č. PLSK.01.01.00-
18-0068/16 s názvom "Trasa Valašskej kultúry"

lv.
Vykonanie diela

Zhotovitel' sa zavázuje zhotoviť dielo najneskór v lehote do 18.08.2018 /vrátane/.

Pri  vykonávani'  díela  postupuje  zhotoviter samostatne.  Zhotovitel'  nie  je  v  omeškaní s  plnením

závázku, ak mu objednávatel' neposkytol potrebnú súčinnost'.

V.

Cena diela

Cena za vykonanie diela zhotovíterom  je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
a je vo výške 330,-Eur (Tristotridsat' Eur). Obj.ednávatel' sa zavázuj.e zaplatit' zhotoviterovi
dohodnutú cenu v lehote do 30 kalendárnych dní od vykonania diela zhotovitera, a to
bezhotovostným prevodom na účet zhotovitel`a, uvedenom v záhlavi' tejto zmluvy.

Vl.

Povinnosti objednávatera

objednávater sa zavázuje zabezpečit' pre zhotovitera dodanie dokladov a vysvetlení, ktoré sú

potrebné k vykonaniu diela.
Objednávaterje povinný reagovat' na výzvy k spolupráci zhotovitera, a to v najkratšom  možnom
čase.
Objednávaterje povinný vykonané díelo prevziat'.

Vll.

Povi nnosti zhotovitera

Zhotoviter sa zavázuje, že vykoná díelo podra tejto zmluvy.
Zhotoviter má právo na zaplatenie ceny za dielo podra článku V. tejto zmluvy.

Projekt „Trasa valašsltej kultúry`` je spolufinancovaný z Európskelio fondu reglonálneho rozvoja.
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Vlll.

Zodpovednost' za chyby

Zhotoviter zodpovedá za chyby, ktoré má dielo v Čase j.eho odovzdania objednávaterovi.
Zhotoviter nezodpovedá  za  chyby diela, ak tieto chyby spósobili  použitie  podkladov a  informácií
odovzdanÝch mu  pre vykonanie diela obi.ednávaterom v prípade, ak zhotoviter ani  pri vynaložení
odbornej starostlivosti  nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistít'.
Ak   bude   dodani'm   chybného   diela    porušená   táto   zmluva    podstatným   spósobom,    móže
objednávater požadovat` odstránenie chýb, alebo odstúpit' od zmluvy.

lx.

Záverečné ustanovenia

Otázky neupravené touto zmluvou sa  riadia  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného zákonni'ka,

pri`padne d'alšími  právnymi  predpismi.
Zmeny  a  dodatky  tejto  zmluvy  musia  byt'  vykonané  formou  písomného  dodatku  k  zmluve  a
musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda účinnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva  bola vyhotovená vo dvoch  rovnopisoch,  z ktorých  každá  zo zmluvných  strán  obdrží

jeden.
Zmluvné  strany  si  zmluvu  prečítali,  jej  obsahu  porozumeli  a  prehlasui.ú,  že  ich  prejavy vóle  sú
slobodné, vážne, zrozumitel'né a  určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Snine dňa   18.07.2018

1,                        1,,,1,11,1,1.1   ...-   \

Zhotoviter

Projekt ,,Trasa valašskej kultúry" je spolufinancovaný z Európskeho fondu reglonálneho rozvoja.

pAÁffift?upoÉ-AMALOALs-®-ÉffiB$55Ů



Ě :.?sE.?s:Je:s! I
E,~ m me:h==± m.

Zhotoviter:

Protokol o prevzatí diela

František Jurčišin

(ďalej ako „zhotoviter")

a

Objednávater:            Detská organizácia Fénix, o.z.

Územná organizácia Snina

Sídlo:  Gagarinova 1559/4, 069 01   Snina

IČO:     17310920012

0právnený konať v mene spoločnosti: Mgr. Jozef Talarovič, štatutár
(ďalej ako „objednávater')

Mgr.  Jozef Talarovič, štatutár Detskej organizácie Fénix,  o.z.,  ÚO Snina, týmto

potvrdzujem, že som prevzal od horeuvedeného  zhotovitera   nasledujúcu službu:

Expert -  lektor  kulinárskeho  workshopu  "Bačov  kotlik"  organizovaného  dňa
18.08.2018  v  rámci  Programu  cezhraničnej  spolupráce  lnterreg  V-A  Porsko  -
Slovensko  2014-2020  projektu  č.  PLSK.01.01.00-18-0068/16  s  názvom  "Trasa
Valašskej kultúry"

V Snine dňa  18.08.2018

Objednávater
',.

Projekt „Trasa valašskej kultúr`ť je spolufina ncovaný z Európskeho fondu reglonálneho rozvoja.
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Pracovný výkaz k Zmluve o dielo

Expert:

Bydlisko:

Trvanie prac.  pomeru:

od: 22.7.2018

do: 18.8.2018

Pracovná úloha:

Expert -Iektor kulinárskeho workshopu "Bačov kotlík" organizovaného v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A Porsko -Slovensko 2014-2020
projektu č.  PLSK.01.01.00-18-0068/16 s názvom "Trasa Valašskej  kultúry"

Rozsah práce v hod.: 36 hodín

Dohodnutá odmena: 330,-€

Pracovný výkaz
dátum počet hodín vykonaná práca

22.7.2018 8 teoretická príprava
29.7.2018 8 príprava prezentácie
16.8.2018 5 príprava materiálu
17.8.2018 5 príprava materiálu
18.8.2018 10 vedenie workshopu -príprava valašského menu

V Snine

dňa: 18.8.2018

podpjs zamestnanca

Projekt „Trasa va laš§koj kultú " je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
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Projekt č. PLSK.01.01.00-18Ú068/16

Názov: Trasa  Valašskej  kultúry

v rámci Programu  cezhraničnej spolupráce
lnteíreg V-A Poísko -Slovensko 2014-2020

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk

EOpispredmetuzákazky:Expert-Lektorkulinárskehoworkshopu"Bačovkotlik"

Miesto konania: Snina.

Termín otvárania obálok s cenovými ponukami:  12.07.2018

'EÉ%skEJ
HULTuftY

Uchádzač Cena bez DPH Cena s DPH

František Jučišin 330'00 -

- - -

- - -

Cenová ponuka je vyhodnotená ako nie bežne dostupná služba.

Vybraný dodávatel':  František Jurčišin
Prehlásenie o nestrannosti a dóvemosti verejného obstarávatel'a:
Prehlasujem, Že spíňam požiadavky podl'a § 40 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a Že nie som zaujatý voči uchádzačom

Meno

Člen komisie  Jozef Talarovič

Člen komisie  Eubica Talarovičová

Člen komisie  Eva Pintérová

Prílohy:  1.- Test bežnej dostupnosti

87TcCBí2q.

#/ó.#'jqc

Projekt je spolufinancovaný z Euópskeho fondu regionálneho rozvoja
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Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej
spoluprácelnterreg V-A 2014-2020

Test bežnej dostupnosti

Predmet a druh /tovary a §!±±ĚE]L stavebné práce/ zákazky:
Expert - [ektor detských ku]inárskych workshopov organízovaných v rámci Programu
cezhraničnej   spolupráce   lnterreg   V-A   Pol'sko   -   Slovensko   2014-2020   projektu   č.
PLSK.01.01.00-18-0068/16 s názvom "Trasa Va]ašskej kultúry"
Nižšie    uvedené   podmienky   uvedené   v   ustanovení   §   2   ods.   5    písm.   o)   ZVO   sú   vymedzené

kumulatívnym  spósobom  a  pri  ,,teste  bežnej  dostupnosti`'  musí  byt'  naplnená   každá  z uvedených

podmienok:

twary,&-_'w_`í+

1
nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe X

špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek

2

sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez váčších úprav ich vlastností alebo X

prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň -t. j. neboli
špecifikované jedinečné požiadavky

3

sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované X

pre verejného obstarávatera a obstarávatera, dodávané, uskutočňované alebo

poskytované aj pre spotrebiterov a iné osoby na trhu -t. j. nebolo potrebné
ich  upravit` (ich vlastnosti, podobu)

V prípade,  ak sú odpovede na  otázky č.  i -3 ÁNO, je  možné  uviesť, že  predmet zákazky je v danom

čase bežne dostupný na trhu.

Nižšie  uvedené  podmienky  uvedené  v  ustanovení §  2  ods.  6  a 7  ZVO  stanovuj.ú  podporné  pravidlo,

ktoré by malo urahčit' správnu kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti na trhu:

45 sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových potriebsúspotrebnéhocharakteru X

X

V prípade,  ak  sú  odpovede  na  otázky  č.  4  -  5  ÁNO,  je  pravdepodobné,  že  predmet  zákazky  je

v danom Čase bežne dostupný na trhu.

•  Nehodiace sa preškrtnite

Prijímater uvedie konkrétne dóvody, na základe ktoúch formuloval svoje odpovede k podmienkam č.

i až 3 vo vzt`ahu k danému predmetu zákazky].

•Prijímater berie na vedomie, že uvedenie nepravdivých  informácií v tomto vyhlásení je možné považovať za  podstatné porušenie Zmluvy o

poskvth uti' nenávratného finančného pri'spevku.

g i:si.?s:J.:sÍ I
Projekt č. PLSK.01.01.00-18-0068/16

Názov: Trasa Valašskej  kultúry

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
lnterreg V-A Porsko -Slovensko 2014-2020
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Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej
spoluprácelnterreg V-A 2014-2020

Odóvodnenie:

Kulinárske  workshopy  pre   deti   nie  sú   bežné  a   na  trhu   dostupné.  Vzhradom   na  to,  že

realizujeme  aktivity  pre  deti  v  rámci  projektu  "Trasa  valašskej  kultúry",  chceme  det'om

priblížit`  nielen  produkty  valašskej  kultúry,  ale  aj  zážitok  z    realizácie  netradičných  aktivi't.

To  znamená,   že   naše  aktivity  chceme   uskutočňovat'  na   miestach,   ktoré   aspoň  trochu

korešpondujú s valašskou  kultúrou, čo najbližšie k pri'rode.  Podarilo sa nám  nájsť skúseného

človeka    v    oblasti    gastronómie,    ktoý   je    ochotný    pripravovať    pre    deti    -účastníkov

workshopov -zaujímavé kulinárske workshopy. Je to šéfkuchár na dóchodku -bol majstrom

odborného  výcviku  v  oblasti  gastronómie.  Aj  z tohto  hradiska  je  táto  vorba  ideálna,  lebo

pán  František Jurčišin  má bohaté skúsenosti s prácou s mládežou.

<;'
Dets!{á  orgadizácia  i:énix.  o.z.

Územná  organjzácia  Sriína

V Snine  10.07.2018
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Cagaririova  1559/4

069  01  Snlm

Projekt č. PLSK.01.01.00-18-0068/16
Názov: Trasa Valašskej  kultúry

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
lnterreg V-A Porsko -Slovensko 2014-2020
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VÝPIS Z ÚČTU | ACCOUNT STATEMENT

Obdobie:                                             1. 9, 2018 -30. 9. 2018                           Rok/č. výpisu:
                    Stra na :

.1
ČsOB

201 8/9
2/3

Dátum Popis transakcie                                                                                                                                                    Suma

27. 9. Odoslaná platba elektronicky                                 Frantisek Jurcisin                                         i330,00
-1)

'+-

ZOD kulinarsky workshop

Časkostovenská obchodná banka,  a. s., 2lžkova  11, 811  02  Bratislava.  lčo.  36 $54 140. zaplsaná v Obchodnom registn Okresného súdu Bratislava 1. oddiol Sa, vložka
č. 4314/8. www.csob.sk; 0850111777




