Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytnutí služieb
ČL. I. ZMLUVNÉ STRANY
Poskytovateľ:
obchodné meno:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Objednávateľ:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
Zastúpený:

ARTIMEX spol. s r.o.
Alejová 435/27, 086 41 Raslavice
Ing. Ján Artim
47984651
2024165803
Československá obchodná banka a. s.,
číslo bankového účtu: SK4975000000004020936090

Obec Zborov
Lesná 10, 086 33 Zborov
00322741
Ján Lukáč, starosta obce

uzatvárajú v súlade s ust. § 269 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej
len "Zmluva") v nasledovnom znení:
ČL. II. PREDMET ZMLUVY
2.1

2.2

Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom
období služby pre Objednávateľa pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti spolu s príslušnými
povinnými prílohami.
Poskytovateľ poskytuje nasledovné služby:
- vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Výzva MZ SR na
predkladanie projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok
IROP-PO2-SC212-2018-33 na základe objednávateľom definovaného realizačného
zámeru
- vypracovanie opisu projektu
- vypracovanie rozpočtu projektu
- vypracovanie finančnej analýzy projektu
- kontrola a kompletizácia povinných príloh a súvisiacich povinných dokumentov k
žiadosti o nenávratný finančný príspevok
- komunikácia s príslušným riadiacim orgánom, resp. poskytovateľom pomoci
- spolupráca pri doplnení dokumentov dodatočne vyžiadaných zo strany riadiaceho
orgánu

2.3 Poskytovateľ poskytuje služby uvedené v bode 2.2. tohto článku v spolupráci s osobou
zodpovednou za Projekt na strane Objednávateľa, pričom Poskytovateľ je povinný
odovzdávať všetky informácie súvisiace s implementáciou projektu tejto osobe.

ČLÁNOK III. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ A ZÁVÄZOK
MLČANLIVOSTI
3.1

Zmluvné strany vyhlasujú, že po dobu existencie vzájomného zmluvného vzťahu sa budú
riadne a včas vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré súvisia priamo alebo
nepriamo s uskutočňovaním predmetu Zmluvy. Všetky informácie sú zmluvné strany
povinné poskytovať písomnou, ústnou alebo e-mailovou formou tak, aby bol zachovaný
dôverný charakter informácií.

3.2

Zmluvné strany vyhlasujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,
ktoré sa týkajú predmetu tejto Zmluvy, najmä o skutočnostiach, ktoré sú predmetom
obchodného tajomstva, alebo ktorých zverejnenie je zakázané v zmysle platnej legislatívy
Slovenskej republiky, alebo legislatívy Európskych Spoločenstiev, a to po dobu platnosti
trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj v období 5 rokov po jeho ukončení.
ČL. IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4. 1.

Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdá na základe žiadosti Poskytovateľa všetky písomné
materiály potrebné na efektívne a odborné plnenie predmetu Zmluvy. Objednávateľ
zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť informácií poskytnutých Poskytovateľovi.
Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi svoju súčinnosť v rozsahu potrebnom pre splnenie
povinnosti Poskytovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy. Zároveň sa zaväzuje, že na dosiahnutie
predmetu Zmluvy umožní povereným zástupcom Poskytovateľa vstup do svojich priestorov
za účelom získania a preverenia informácií potrebných na vykonávanie predmetu Zmluvy,
kedykoľvek o to Poskytovateľ požiada.

4.2.

V prípade, ak Objednávateľ ani po písomnej výzve Poskytovateľovi nedodá včas obsahovo
aj formálne správne a úplné písomné podklady na uskutočnenie predmetu Zmluvy alebo jej
časti, Poskytovateľ až do poskytnutia úplných a obsahovo aj formálne správnych podkladov
nezodpovedá za nedostatky a vady poskytovaných služieb.

4.3.

Pokiaľ si Objednávateľ nesplní povinnosti uvedené v bode 4.1 a 4.2 Zmluvy, a to ani po
písomnej výzve, Poskytovateľ môže prerušiť práce na úlohe, ktorej sa porušenie povinností
týka, a to do doby, kedy nie je porušenie povinnosti Objednávateľom odstránené.

4.4.

Porušením povinností Objednávateľa nie je, pokiaľ je poskytnutie informácií viazané na
súhlas tretej osoby a táto osoba nedá k zverejneniu informácií svoj súhlas. l v tomto prípade
môže Poskytovateľ prerušiť práce na konkrétnej úlohe obdobne ako za podmienok
stanovených v odseku 4.3. Zmluvy.

ČL. V. DOBA TRVANIA A MIESTO PLNENIA
5.1 Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do doby
podania žiadosti (elektronickou a fyzickou podobou).

ČL. VI. ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Odmena za služby poskytnuté v zmysle odseku 2.2.1 tejto Zmluvy sa na základe dohody
zmluvných strán určuje ako odmena za služby vo výške 1 500 EUR (slovom:
jedentisícpäťsto eur – konečná suma. Odmena bude fakturovaná v termíne 7 dní po
odoslaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok spolu s príslušnými povinnými prílohami
na kontraktačný orgán.
6.2 Podklad na úhradu odmeny podľa tohto článku bude faktúra vystavená Poskytovateľom so
splatnosťou 14 dní od jej doručenia. Poskytovateľ je povinný zaslať Objednávateľovi faktúru
v 1 origináli.
6.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odmeny podľa tohto článku je Poskytovateľ
oprávnený účtovať Objednávateľovi penále z omeškania vo výške 0,05% za každý deň
omeškania. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou odmeny za poskytnuté služby o viac
ako 30 dní, má Poskytovateľ právo od zmluvy odstúpiť.
6.4 Pre prípad omeškania Poskytovateľa so začatím plnenia služieb je stanovená zmluvná pokuta
vo výške 0,02 % z ceny poskytovaných služieb za každý aj začatý deň omeškania. Ak je
Poskytovateľ v omeškaní so začatím plnenia služieb o viac ako 30 dní, má Objednávateľ
právo od zmluvy odstúpiť.

ČL. VII. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1

Obe zmluvné strany môžu túto Zmluvu vypovedať výlučne v prípade podstatného
porušenia povinností druhej zmluvnej strane v 3 mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.

8.2

Ustanovenia právnych predpisov o obchodnom tajomstve a povinnosti zachovávať
mlčanlivosť nie sú touto Zmluvou dotknuté. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa
nepovažuje sprístupnenie informácií, ktoré by inak povinnosti mlčanlivosti podliehali,
ostatným poskytovateľom poradenských služieb spolupracujúcich na zmluvnom základe
s Poskytovateľom, s čím Objednávateľ výslovne súhlasí.

8.3

Táto Zmluva, ako aj práva a povinnosti resp. prípadné nároky, ktoré z nej vzniknú, sa
spravuje príslušnými ustanoveniami zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení
neskorších predpisov. Tými istými predpismi sa spravujú aj práva a povinnosti touto
zmluvou neupravené, pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva opak.

8.4

Zmluva je napísaná v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvným strán obdrží jedno
vyhotovenie.

8.5

Akékoľvek spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
zrušenie, budú prednostne riešené dohodou. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto
predložené a riešené na príslušnom všeobecnom súde.

8.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak prejavu
slobodnej, vážnej a určitej vôle ju nie v tiesni ani za nápade nevýhodných podmienok
vlastnoručne podpisujú.

V Raslaviciach, dňa 28. 09. 2018

....................................................
Za objednávateľa
Ján Lukáč
starosta obce

...................................................
Za poskytovateľa
Ing. Ján Artim
konateľ spoločnosti

