ZMLUVA

o poskytnutí služby

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
medzi :
Obchodné meno :

Prfect Dot s.r.o.

Sídlo:

Na Revíne 21, 831 01 Bratislava

IČO:

36 671 517

IČ DPH:

SK2023186286

v zastúpení :

Mgr. Rudolf Petrovič – splnomocnený zástupca

bankové spojenie:

2626862592/1100

zapísaná:

OR Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vložka číslo:

42179/B
(ďalej „Poskytovateľ“)
a
Obchodné meno :

Obec Zborov

IČO :

322741

DIČ:

2020624804

Sídlo:

Lesná 10, 086 33 Zborov

v zastúpení :

Ján Lukáč - starosta

bankové spojenie:

VÚB a.s., Bardejov , 726522/0200

(ďalej „Klient“)
ČL. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
VZHĽADOM NA SKUTOČNOSŤ, ŽE:
1.1 Poskytovateľ má skúsenosti s riadením projektov financovaných z fondov Európskej únie
(štrukturálne fondy)/ št. rozpočtu SR/grantov EHP/a pod.; ako aj s implementáciou projektov po
schválení žiadosti o NFP.
1.2 Klient má záujem o získanie NFP pre projekt „Obnova hradu Zborov“ v rámci príspevku na
obnovu kultúrnych pamiatok poskytovaných z grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.
1.3 Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený, v súlade s výpisom z Obchodného registra, príslušného
súdu, činnosť uvedenú v bode 1.1. Zmluvy vykonať;
Dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tejto Zmluvy:
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ČL. II
DEFINÍCIE
2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nasledujúce slová a výrazy majú v tejto Zmluve nižšie uvedené
významy:
„Projektový koordinátor“

koordinuje všetky zložky podieľajúce sa na realizácii
Projektu, vykonáva činnosti podľa Článku III tejto Zmluvy

„NFP“

je nenávratný finančný príspevok

„Predmetné činnosti “

znamenajú činnosti vykonávané osobne Poskytovateľom na
základe tejto Zmluvy a tiež práce a služby, ktorých vykonanie
zabezpečí Poskytovateľ pomocou tretích osôb. Činnosti podľa
predchádzajúcej vety zahŕňajú predovšetkým činnosti
stanovené v Článku III tejto Zmluvy.

„Projekt“

znamená Projekt „Obnova hradu Zborov“ na ktorý je možné
získať NFP

"Zmluva"

znamená túto Zmluvu o poskytnutí služby.

"Zmluvná strana/y"

znamená zmluvnú stranu/y tejto Zmluvy.

„Výzva CLT02“

výzva na predkladanie žiadostí o NFP zo dňa 31.1.2014
uverejnená na http://www.eeagrants.sk

ČL. III
PREDMET ZMLUVY
3.1

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa na základe tejto Zmluvy zabezpečiť pre
Klienta osobne alebo prostredníctvom tretích osôb vykonanie nasledovných Predmetných
činností:
 zoznámenie sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia predmetného projektu,
najmä so zmluvou o poskytnutí NFP a súvisiacimi dokumentmi, s projektovou
dokumentáciou, s obsahom územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 sledovanie dodržiavania realizácie projektu podľa schválenej dokumentácie, najmä zmluvy
o poskytnutí NFP a súvisiacich dokumentov
 kontrola čerpania nákladov
 spolupráca so zamestnancami objednávateľa, resp. ním poverených osôb, ktorí zabezpečujú
finančný manažment projektu
 spolupráca so zamestnancami objednávateľa, resp. ním poverených osôb, ktorí zabezpečujú
publicitu projektu
 kontrola postupu prác podľa časového plánu a ustanovení zmlúv s dodávateľmi a upozornenie
zhotoviteľa na nedodržiavanie termínov
 príprava podkladov pre záverečné hodnotenie projektu,
 účasť na kontrolných dňoch stavby a poradách k projektu
 komunikácia s príslušnými orgánmi v súvislosti s poskytnutím NFP a realizáciou projektu po
jeho poskytnutí, zabezpečuje implementáciu projektu - vypracovanie žiadostí o platbu,
zmenu v projekte, o predĺženie realizácie projektu , pravidelných monitorovacích správ príp.
iných hlásení a dokumentov podľa požiadaviek poskytovateľa NFP počas celej doby
realizácie projektu
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3.2

V súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť vykonanie
Predmetných činností v plnom rozsahu a svedomito. V prípade, ak Poskytovateľ zabezpečí
vykonanie Zmluvy prostredníctvom tretej osoby zodpovedá voči Klientovi tak, akoby
Predmetné činnosti vykonal sám.

3.3

Za činnosti uvedené v ods. 3.1 tohto článku sa zaväzuje Klient zaplatiť Poskytovateľovi odplatu
v rozsahu a spôsobom podľa čl. VI tejto Zmluvy.
ČL. IV
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení predmetných činností podľa tejto Zmluvy:
a) postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou; vykonávať a zabezpečovať vykonanie
činností, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy podľa pokynov Klienta a v súlade s účelom,
ktorý má byť Predmetnými činnosťami dosiahnutý, pokiaľ toto nie je v rozpore
s príslušnými právnymi predpismi a normami,
b) oznamovať Klientovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri vykonávaní Predmetných činností,
a ktoré môžu mať vplyv na splnenie predmetu Zmluvy;
c) informovať Klienta o postupe pri zabezpečovaní Predmetných činností.
4.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že umožní prístup k svojmu účtovníctvu všetkým kontrolným
subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky,
Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru
pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším
kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych
predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu
dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto
dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

ČL. V
PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA
5.1 Klient sa zaväzuje:
odovzdávať v lehote 3 pracovných dní od požiadavky Poskytovateľa Poskytovateľovi veci a
informácie, ktoré sú nutné na riadne vykonávanie Predmetných činností Poskytovateľa
podľa tejto Zmluvy, ak nie je zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.
za Predmetné činnosti v zmysle tejto Zmluvy zaplatiť Poskytovateľovi odplatu v rozsahu a
spôsobom podľa článku VI tejto Zmluvy,
prevziať od Poskytovateľa všetky podklady zhotovené, resp. pripravené pre neho v súlade
s touto Zmluvou
oznámiť Poskytovateľovi výsledok hodnotenia žiadosti o NFP najneskôr do 7 pracovných dní
odo dňa oznámenia výsledku Klientovi zo strany schvaľovacieho orgánu, bezodkladne
informovať o termíne podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
5.2

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za plnenie podmienok čerpania finančného príspevku na
financovanie projektu, zo strany klienta.
ČL. VI
ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1

Zmluvné strany sa dohodli, že za predmetné činnosti uvedené v článku III ods. 3.1 tejto Zmluvy
zaplatí Klient Poskytovateľovi odplatu vo výške 23 220,- EUR.
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6.2

Faktúruje sa mesačne. Faktúru je možné doručiť osobne alebo zaslať doporučenou zásielkou na
adresu Klienta uvedenú v tejto Zmluve.

6.3 V odplate v zmysle článku VI tejto Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa vzniknuté
v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.
6.4 V prípade vzniku mimoriadnych preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré Zmluvné strany
nemohli dôvodne predpokladať pri dojednávaní tejto Zmluvy, sa bude postupovať tak, že
Zmluvné strany sa písomne vopred dohodnú formou dodatku k tejto Zmluve na prípadnej výške
náhrady mimoriadnych nákladov, ktoré uhradí Klient na účet Poskytovateľa na základe ním
vystavenej faktúry.
6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Klienta so zaplatením odplaty má
Poskytovateľ právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý
i začatý deň omeškania.
6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v odplate je zahrnuté DPH v zmysle platných právnych predpisov.

ČL. VII
OSOBITNÉ DOJEDNANIA O ODPLATE
SANKCIE
7.1

V prípade zmeny alebo zániku záväzku inak ako splnením, bez zavinenia Poskytovateľa má
Poskytovateľ právo na pomernú časť dohodnutej odplaty za práce rozpracované ku dňu zmeny
alebo zániku záväzku v rozsahu rozpracovanosti a Klient sa zaväzuje zaplatiť mu primeranú
časť odplaty do 14 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Poskytovateľom po dátume
zmeny, zániku alebo zrušenia Zmluvy.

7.2

Mieru rozpracovanosti v prípade sporu zmluvných strán určí súdny znalec.

7.3

Poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške náhrady prípadnej škody na strane
Klienta, ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu poskytovateľa podľa
bodu 4.2, alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa poskytovateľ dopustil konania, ktoré je v
príručke pre prijímateľa podľa výzvy CLT02 označené ako kolúzne správanie, alebo iným
nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a to najmä v prípade ak bude
prijímateľ povinný vrátiť z tohto dôvodu poskytnutý projektový grant príp. jeho časť.

ČL. VIII
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY
Táto Zmluva je platná dňa jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinná nasledujúci deň
po dni zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, to je do dňa splnenia si všetkých záväzkov zmluvných
strán, ktoré vyplynuli z tejto zmluvy.
Predmet Zmluvy podľa čl. III sa začne plniť na základe výzvy Klienta.
ČL. IX
POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI
9.1

Klient sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie
v súvislosti s plnením tejto zmluvy, a to i vtedy, ak nemajú charakter obchodného tajomstva,
a o skutočnostiach, ktorých šírenie navonok by sa mohlo akýmkoľvek spôsobom dotknúť
obchodných záujmov alebo dobrého mena Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov
a klientov.
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9.2

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvie v súvislosti s plnením tejto zmluvy a ktorých šírenie navonok by sa mohlo akýmkoľvek
spôsobom dotknúť obchodných záujmov alebo dobrého mena Klienta.

9.3

Poskytovateľ je oprávnený vyhotoviť si kópie, odpisy alebo výpisy z akýchkoľvek pracovných
materiálov a podkladov v akýchkoľvek podobách, vrátane databáz a iných dát v nehmotnej
podobe, len pre účely naplnenia tejto zmluvy.

9.4

Povinnosť Poskytovateľa i Klienta zachovávať mlčanlivosť a chrániť dôvernosť informácií
získaných od druhej zmluvnej strany trvá vo vyššie uvedenom rozsahu po podpise tejto zmluvy
bez časového obmedzenia.
ČL. X
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Táto Zmluva sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny je možno uskutočniť len
v písomnej forme na základe úplného a vzájomného konsenzu oboch Zmluvných strán formou
dodatkov k tejto Zmluve.
10.2 Všetky písomnosti a podklady na základe tejto zmluvy sa doručujú a všetky skutočnosti na
základe tejto zmluvy sa oznamujú písomne poštovou zásielkou, elektronicky alebo osobne na
adresy uvedené na strane č.1 tejto zmluvy
10.3 Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, bude
zverejnená na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk.
10.4 V prípade, že je, alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné či neúčinné,
zostávajú ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného či neúčinného
ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce
otázku vzájomného vzťahu Zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú upraviť svoj vzťah
prijatím iného ustanovenia, ktoré svojim výsledkom najlepšie zodpovedá zámeru neplatného,
respektíve neúčinného ustanovenia.
10.5 Na vzťahy upravené touto zmluvou ako aj na vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa primerane
použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov
vzniknutých na základe tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o
platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy budú prednostne riešiť pokusom o zmier, resp. v prípade
jeho neúspešnosti, súdnou cestou.
10.7 Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, pričom Klient obdrží tri vyhotovenia
a poskytovateľ jedno vyhotovenie.
10.8

Zmluvné strany prehlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na dôkaz
čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave 2.4. 2014

................................................................
Klient

...... ................................................
Poskytovateľ
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