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Zmluvo o poskytnutí s/ulieb

ZMLUVA O POSKYTOVANí ODBORNÉHO PORADENSTVA A KONZULTAČNÝCH SLUŽiEB

uzavretá podra § 269, ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Zmluvnou stranou na strane objednávatera je:

Názov:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:

Bankové spojeníe:
Číslo účtu:

Obec Halič
Vladimír Rehanek - starosta obce
Ulica mieru 66, 985 11 Halič
OO 316 091
Prima Banka, a.s.
600 874 4001/5600

Zmluvnou stranou na strane poskytovatera je:

Názov:
Zastúpený:
Adresa:
IČO:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Ing. Ján Sivok - JSS
Ing. Ján Sivok, PhD.
Hrnčiarska 298/16, 985 52 Divín
41813 057
Po!tová banka a.s., lučenec
138 410 95/6500
SK596S000000000013841095

Článok č. I
Úvodné ustanovenia

1.10bjednávater získal nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom .Rekonštrukcia. verejného
osvetlenia obce Holič", ITM5 k6d projektu: 25120220305 z Operačného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast, na základe predloženej projektovej žíadosti podra Príoritnej osi 2 - Energetika, Opatrenie 2.2
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energe·
tiky - Podpora budovania a modernizácie verejného osvetlenia pre mestá a obce, kód výzvy: KaHR-22VS-1001. •
1.2

Objednávater a poskytovater sa v zmysle tejto zmluvy dohodli na spolupráci pri administratívnej implementácii
uvedeného projektu. Podmienky tejto spolupráce upravujú články tejto zmluvy.

Článok č. II
Predmet spolupráce

Predmetom tejto zmluvy je:
2.1. Zabezpečenie administratívnej implementácie projektu s názvom nRekonštrukcio verejného osvetlenia obce Halič",

ITM5 k6d projektu: 25120220305, ktorý bol podporený nenávratným finančným príspevkom z Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2: Energetika, Opatrenie 2. 2: Budovanie a
modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky v rámci

výzvy

čislo

KaHR - 22VS -1001 za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

Článok č. III
Aktivity a povinnosti poskytovatera a objednávatera

Povinnosti zhotovitera sú:

3.1. Práva a povinnosti zhotovitera sa riadia predovšetkým potrebami, ktoré priamo vyplývajú z povinnosti úspešného
realizovania menovaného projektu.
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3.2. Pri vykonávaní svojej činnosti sa bude zhotoviter riadiť ustanoveniamí zmluvy o poskytnut! nenávratného finanč·
ného príspevku a jej prílohami, príp. dodatkami k zmluve.
3.3. V procese implementácie projektu bude zhotovitervykonávať najmä tieto činnosti:

- vypracovanie priebežných monitorovacich správa

záverečnej správy,

vypracovanie žíadostí o platbu,
formálna kontrola účtovných dokladov tvoríacich súčasť žiadosti o platbu,
účasť

pri kontrolných dňoch stavby, vyhotoveníe zápisníc,

účasť

pri kontrolách vykonávaných riadiacim orgánom (Slovenská ínovačná a energetícká agentúra),

poradenstvo pri komunikácii s Ministerstvom hospodárstva SR (príprava listov, vedenie dokumentácie
o projekte),

spolupráca s technickým a autorským dozorom ínvestora (sledovanie harmonogramu implementácie),
upozorňovať objednávatera

na povinností vyplývajúce zo zmluvy o pridelení NFP (písomnou formou).

3.4. Všetky čínností vyplývajúce z ustanovení tohto článku vykoná zhotoviter za objednávatera a výstupy v písomnej
forme odovzdá objednávaterovi s presnými pokynmi, ako s nimi naložiť.
Povinnosťamiobjednávatera sú:

3.5. Vytvárať potrebné podmienky pre vybavovanie záležitostí týkajúcich sa menovaného projektu.
3.G. Odovzdať zhotoviterovi všetky informácie, doklady a údaje, ktoré súvisia s predmetom tohto dodatku.
3.7. Okamžite informovať zhotovitera o všetkých rokovaniach a zmenách týkajúcich sa realizácie projektu.
3.8. Poveriť svojich zamestnancov na spoluprácu so zhotoviterom za účelom zabezpečenia úspešnej implementácie

projektu, a to v oblasti administratívy a finančného riadenia.
Článok č.IV
Doba realizácie projektu

4.1

Predpokladaná doba realizácie projektu je podra platnej 2miuvy o poskytnutí NFP plánovaná najnesk'ôr do konca
apríla 2015.

4.2

V prípade predfženía platnosti Zmluvy o NFP sa automaticky predfži aj spolupráca medzí objednávaterom
a poskytovaterom, ktorá je obsahom tejto Zmluvy.
Článok č. V
Odmena a platobné podmienky

5.1

Objednávater a poskytovater sa dohodlí, že cena za poskytnuté služby
slovom tritisíc eur.

5.2

Dohodnutá cena platí za celý rozsah poskytnutých služieb
v Článku č. II, Č. III a IV. tejto zmluvy.

5.3

Odmena je splatná v dvoch splátkach a to nasledovne:

počas

počas

celej realizácie projektu je 3000,00 {,

Implementácie projektu tak, ako je uvedené

1. polovicu odmeny zaplatí objednávater poskytovaterovi na základe poskytovaterom vyhotovenej
a predloženej faktúry, ktorej splatnosť bude 14 dni odo dňa vystavenia faktúry v čase do 31. 10.2014.
2. polovicu odmeny zaplatí objednávater poskytovateroví po celkovom ukončení realizácie projektu
a následnej administratívnej implementácii projektu.
5.4

Dohodnutá odmena je výsledkom procesu verejného obstarávania realizovaného v zmysle § 9 ods. 9 Zákona
25/200G o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorého poskytovater so
svojou ponukou uspel.
Č.

S.s

Poskytovatef vyhlasuje, že nie je platcom DPH, cena Je konečná. Odmena pokrýva všetky náklady poskytovateľa
súvisiace s poskytovanými službami.
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5.6

Objednávater sa zaväzuje uhradiť faktúry za poskytované služby vystavené poskytova terom v lehote splatnosti
faktúr.

5.7

Objednávater uhradí vystavenú faktúru na
dní odo dňa doručenia objednávaterovi.

účet

zhotovitera bezhotovostným prevodom.

Splatnosť

faktúry je 14

5.8 Ak sa Objednávater dostane do omeškania s úhradou faktúry za riadne a včas vykonané poskytnuté služby, uhradí
poskytovaterovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy. Úhradou zmluvnej pokuty zo strany
Objednávatera nie je dotknutý prípadný nárok Poskytovatera na náhradu škody.
Článok č. VI
ustanovenia

Záverečné

6.1

Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla a zmeny štatutárnych orgánov oprávnených
vystupovať

za objednávatera, resp. zhotovitera, tieto zmeny oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu.

6.2

Objednávater môže zmluvu vypovedať pri hrubom porušení povinností s písomným udaním dôvodu. Účinnosť
výpovede nastáva po uplynutí 1 týždňa po doručeni výpovede poskytovaterov;,

6.3

Poskytovater môže zmluvu vypovedať pri opakovanom nerešpektovaní jeho pokynov zo strany objednávatera,
resp. ním poverených osôb, ktoré by mohlo mať za následok ohrozenie realizácie projektu.

6.4

Zmeny a dodatky sú možné len po dohode oboch strán a písomnou formou.

6.5

Sporné otázky budú prednostne riešené rokovaním zodpovedných zástupcov oboch zmluvných strán. V prípade,
že nedôjde k takejto dohode, platia v plnom rozsahu príslušné zákonné ustanovenia Obchodného zákonníka.

6.6

V prípade, že sa akákorvek časť zmluvy stane z akéhokorvek dôvodu neplatnou, ostatné ustanovenia tejto zmluvy
ostávajú v platnosti a neplatná časť bude nahradená dojednaním, ktoré zohradní pôvodný úmysel oboch strán.

6.7

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom exempláre vo forme
originálu po jej podpisaní.

6.8

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnýmí stranami a účinnosť nasledujúci deň po
zverejnení v na internetovom srdie objednávatera.

V Haliči dňa 27. januára 2014

V Divíne

t~JI:

dňa

,.

27. januára 2014

a' -
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