ZMLUVA
o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb
uzatvorená podľa ust. § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými
stranami :
Poskytovateľ
obchodné meno
sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
konajúci
bankové spojenie
IBAN

:
:
:
:
:
:
:
:
(ďalej iba ako „Poskytovateľ“)

Objednávateľ
obchodné meno
sídlo
IČO
DIČ/IČ DPH
e-mail
v zastúpení
bankové spojenie
IBAN

:
:
:
:
:
:
:
:

Mesto Nováky
Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
00 318 361
RNDr. Daniel Daniš – primátor mesta
VÚB, a.s.
SK45 0200 0000 0000 1872 8382

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Objednávateľ je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky
založenou podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, ktorá má
záujem uchádzať sa o poskytnutie podpory zo štrukturálnych a investičných fondov
Európskej únie v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti.
1.2. Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa práva Slovenskej republiky,
ktorej predmetom činnosti je okrem iného vykonávanie podnikateľského poradenstva,
a tiež ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva. Poskytovateľ má v tejto
oblasti bohaté skúsenosti pri vykonávaní poradenstva pri realizácii projektov
podporovaných zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie formou
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“).
1.3. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia podpory zo štrukturálnych a investičných
fondov Európskej únie je podanie žiadosti o poskytnutie NFP a uzatvorenie zmluvy
o poskytnutí NFP s príslušným orgánom verejnej moci ako poskytovateľom podpory.

1.4. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy za účelom poskytnutia
poradenstva a vykonania potrebných činností pri realizácii a implementácii projektu
Objednávateľa podporeného zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie
formou NFP.
2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa za podmienok uvedených v Zmluve
vykonať pre Objednávateľa činnosti súvisiace s implementáciou projektu – externý
manažment s názvom „Externé riadenie projektu Modernizácia a obnova budov
Mestského úradu a Obradnej siene Nováky“ ktorý je predmetom schválenej žiadosti o
poskytnutie NFP a uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP v rámci nasledovnej výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP:
Kód výzvy:
Prioritná os:
Operačný program:
Špecifický cieľ:
Názov Projektu:
Nováky

OPKZP-PO4-SC431-2017-19
4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Kvalita životného prostredia
4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene
(ďalej len „Zmluva“).

Pod externým manažmentom projektu sa rozumejú činnosti:
- koordinácia projektu a zabezpečenie súladu projektu s jeho cieľmi, časovým
harmonogramom a podmienkami stanovenými Zmluvou o poskytnutí NFP,
- spracovanie priebežných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy
projektu,
- finančné riadenie projektu, príprava žiadostí o platbu, kontrola projektového účtovníctva
a pod.,
- realizácia zmenových procedúr,
- komunikácia s Riadiacim orgánom, dodávateľmi prác a služieb a pod.,
- zabezpečenie opatrení spojených s informovanosťou a komunikáciou.
Počet hodín 1400 po dobu max. 24 mesiacov.
3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
3.1. Poskytovateľ je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených touto
Zmluvou s odbornou starostlivosťou a v súlade s príslušnou príručkou a/ alebo
metodickým pokynom pre Projekt.
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť, a všetky
informácie, podklady, dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, a
ktoré od neho bude Poskytovateľ požadovať, potrebné na splnenie povinností
Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy.
3.3. Objednávateľ je v rámci uvedenej súčinnosti povinný predložiť Poskytovateľovi všetky
dokumenty uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí a v Zmluve o NFP súvisiacich so

štúdiou uskutočniteľnosti, a to pri podpísaní tejto zmluvy. V prípade, že Riadiaci orgán
zmení alebo zaradí nové prílohy medzi povinné prílohy projektu, bude o tom
PoskytovateľObjednávateľa informovať.
3.4. Po obdržaní všetkých potrebných dokumentov a informácií od Objednávateľa
Poskytovateľ vyhotoví a odovzdá plnenia z tejto Zmluvy Objednávateľovi v lehotách
primeraných k dátumom zverejneným Riadiaceho orgánu pre opatrenie, v ktorom
Objednávateľ vykonáva Projekt. Poskytovateľ môže výkony odovzdať Objednávateľovi
buď na osobnom stretnutí, na ktorom bude spísaný preberací protokol, alebo podaním na
poštovú alebo kuriérsku prepravu, pričom výkony sa v takom prípade budú považovať za
odovzdané dňom podania na poštovú alebo kuriérsku prepravu.
3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že spracovaný Projekt ku ktorému Poskytovateľ poskytuje
prípravné práce podľa bodu 2.1 Zmluvy podá na Riadiaci orgán resp.
Sprostredkovateľský orgán v termíne uvedenom vo výzve, v rámci ktorej sa tento projekt
vyhotovuje.

4. ODMENA
4.1. Za výkony Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť
Poskytovateľovi odmenu (cenu) vo výške..........................v EUR bez DPH, DPH 20 %,
celkom s DPH ............................ nasledovne:
Počet hodín: 1400 h
Sadzba /hod ......................... bez DPH
DPH 20 %: ............................
Cena celkom s DPH: ................
Platobné podmienky:
Poskytovateľ vystaví faktúru mesačne za skutočné poskytnuté služby vždy k 10 dňu
predchádzajúceho mesiaca v ktorom boli služby poskytnuté. Prílohou faktúry bude aj
súpis rozsahu poskytnutých služieb.
Objednávateľ uhradí odplatu podľa tohto článku na základe vystavenej faktúry prevodom
finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.
4.2. Za „Oprávnené výdavky“ sa pre účely tejto Zmluvy považujú náklady (výdavky) projektu
Objednávateľa, ktoré sú vyčíslené a špecifikované v Žiadosti v zmysle podmienok
Opatrenia a Výzvy. V prípade, že v Zmluve o poskytnutí príspevku bude uvedená iná
výška Oprávnených nákladov ako v Žiadosti, predpokladá sa, že Oprávnené výdavky sú
pre účely tejto Zmluvy vo výške uvedenej v Zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku.
4.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry podľa bodu 4.1 Zmluvy v lehote splatnosti 30
dníodo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA
5.1. Pre prípad porušenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť čo i len časť ktorejkoľvek platby
odmeny, sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,1% z dlžnej sumy za
každý deň omeškania so zaplatením dlžnej sumy.
5.2. Omeškanie Objednávateľa so zaplatením čo i len časti ktorejkoľvek platby odmeny sa
považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti, a zakladá právo Poskytovateľa
kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s platením
čo i len časti odmeny, má Poskytovateľ právo pozastaviť vykonávanie ktoréhokoľvek
svojho záväzku zo Zmluvy. Poskytovateľ nie je v omeškaní s vykonávaním svojich
záväzkov zo Zmluvy počas doby, za ktorú je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou
poskytnúť súčinnosť, a počas doby, za ktorú je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou
zaplatiť Poskytovateľovi odmenu alebo jej časť podľa tejto Zmluvy.
5.3. Poskytovateľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých alebo všetkých svojich
povinností podľa Zmluvy tretiu osobu a za tým účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou
potrebnú zmluvu. Za výkon činnosti tretej osoby zodpovedá Poskytovateľ vo vzťahu k
Objednávateľovi, ako by konal sám.
5.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas platnosti Zmluvy neuzavrie s treťou osobou inú
zmluvu, ktorá by sa svojim obsahom podobala tejto Zmluve, že sa nedohodne s treťou
osobou na tom, že pre neho tretia osoba vyhotoví žiadosť o finančný príspevok pre
Projekt, a že takúto žiadosť si nevyhotoví ani sám.
5.5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že oprávnení kontrolní úradníci budú môcť voči nemu
uplatňovať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou
Projektu Objednávateľa, a to v rozsahu a za podmienok stanovených príslušnými
predpismi Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev.
5.6. Objednávateľ dáva Poskytovateľovi súhlas v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov k spracovanou osobných údajov Objednávateľa pre vlastné potreby
Poskytovateľa na účely súvisiace s touto Zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov
Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú sPoskytovateľom na poskytovaní služieb
spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov, ktoré Poskytovateľ získal
na základe tejto Zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto Zmluvou, a to v rozsahu
osobných údajov uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré
Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ tiež súhlasí,
aby Poskytovateľ mohol získavať jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo
iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné
údaje, na nosič informácií.
5.7. Objednávateľ dáva Poskytovateľovi súhlas na zverejnenie informácií o Projekte pre
marketingové účely Poskytovateľa minimálne v rozsahu nasledovných údajov:
identifikačné a kontaktné údaje Objednávateľa, predmet projektu, t.j. stručný opis
projektu, výška oprávnených výdavkov projektu, časový harmonogram projektu a
fotodokumentácia z realizácie projektu.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží2
vyhotovenia.
6.2. Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne.
V prípade, ak spory nebude možné odstrániť dohodou, zmluvné strany sa dohodli, že
všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto
Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa budú rozhodovať výlučne na miestne, vecne a
funkčne príslušnom súde v zmysle občianskeho súdneho poriadku.
6.3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa.
6.4. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné,
pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz
čoho pripájajú svoje podpisy.
Za Poskytovateľa:

Za Objednávateľa:

V ......................., dňa........................

V Novákoch, dňa .............................

....................................................

...............................................................
RNDr. Daniel Daniš
Primátor mesta

