ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
podľa § 566 až § 576 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších predpisov
Objednávateľ:
Obec Nesluša
zastúpená starostom obce : Ing. Zuzana Jancová
sídlo: Nesluša 978, 023 41 Nesluša
IČO: 00314137
DIČ: 2020553139
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 0318071001/5600
IBAN: SK4056000000000318071001
BIC: KOMASK2X
Telefón : 0911 470 676, 041/428 11 21
Email : zuzana.jancova@neslusa.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
Poskytovateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
Telefon:
Email:
(ďalej len „poskytovateľ“)
ČL. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
VZHĽADOM NA SKUTOČNOSŤ, ŽE:
1.1 Objednávateľ má záujem o realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Nesluša“
s cieľom žiadať o čerpanie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie, Operačný program Kvalita životného prostredia.
1.2 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:
ČL. II
DEFINÍCIE
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2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nasledujúce slová a výrazy majú v tejto Zmluve nižšie uvedené
významy:
„Externý manažment“

zabezpečiť implementáciu projektu podľa tejto zmluvy

„NFP“

je nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ

„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 „Zníženie energetickej náročnosti MŠ
Nesluša“ na ktorý je možné získať finančný príspevok
z fondov Európskej únie

"Zmluva"

znamená túto Zmluvu o poskytnutí služby.

"Zmluvná strana/y"

znamená zmluvnú stranu/y tejto Zmluvy.
ČL. III
PREDMET ZMLUVY

3.1

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť pre Objednávateľa osobne alebo
prostredníctvom tretích osôb externé projektové riadenie Projektu vykonaním nasledovných
Predmetných činností:

- poskytovanie poradenských a konzultačných služieb verejnému obstarávateľovi pri
procese realizácie/implementácie projektu v prípade schválenia Žiadosti o poskytnutie NFP k projektu.
Poradenstvo bude poskytované verejnému obstarávateľovi osobne – telefonicky, elektronicky alebo
písomne.
- monitorovanie zmien metodík a legislatívy súvisiacej s implementáciou projektu
a príprava návrhu opatrení pre verejného obstarávateľa tak, aby bola implementácia
projektu úspešne realizovaná,
- koordinácia aktivít projektu,
- komunikácia s RO/SORO pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OPKZP) na
roky 2014 – 2020, resp. s inštitúciami dotknutými implementáciou projektu, vrátane dodávateľov
tovarov, služieb a stavebných prác k projektu,
- spracovanie podkladov/dokumentov potrebných pre administráciu projektu podľa
požiadaviek Riadiaceho/Sprostredkovateľského orgánu pre OPKZP na roky 2014 – 2020, resp. podľa
požiadaviek inštitúcií dotknutých implementáciou projektu a verejného obstarávateľa,
- poskytovanie poradenstva a podpory zamestnancom verejného obstarávateľa,
participujúcim na implementácii projektu,
- zabezpečenie opatrení publicity v súlade s metodickými pokynmi pre informovanie
a publicitu v podmienkach OPKZP na roky 2014 – 2020,
- poskytovanie súčinnosti verejnému obstarávateľovi pri zabezpečovaní účtovníctva
a ekonomickej agendy projektu, v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP medzi verejným
obstarávateľom a RO pre OPKZP na roky 2014 – 2020,
- zabezpečenie odbornej pomoci a konzultácií pri účtovaní výdavkov projektu,
týkajúce sa najmä:
 „predfinancovania“ – poskytnutia finančných prostriedkov verejnému
obstarávateľovi z verejného sektora, zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu, na úhradu
záväzkov voči úspešnému uchádzačovi – dodávateľovi, v lehote splatnosti, na
základe predloženia účtovných dokladov vystavených úspešným uchádzačom –
dodávateľom,
 „refundácie výdavkov“ – úhrady skutočne vynaložených a oprávnených
výdavkov, ktoré sú potvrdené zúčtovacími dokladmi,
- zúčtovanie výdavkov a predkladanie priebežných/záverečnej žiadosti o platbu
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v súlade s podmienkami výzvy a metodickými pokynmi, vyplývajúcimi z Partnerskej
dohody o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014
– 2020, uzatvorenej medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou,
- spracovanie aktualizácií a prehľad čerpania výdavkov projektu,
- kontrola faktúr dodávateľov prác a služieb, a ich príloh,
- monitoring implementácie projektu a postupu jednotlivých aktivít,
- účasť na pracovných stretnutiach, kontrolných dňoch a pod., podľa požiadavky
verejného obstarávateľa,
- priebežné a záverečné vyhodnocovanie implementácie projektu a plnenia merateľných
ukazovateľov projektu,
- vypracovanie a predkladanie Žiadostí o zmenu v projekte,
- vypracovanie a predloženie Harmonogramu finančnej realizácie projektu,
- zabezpečenie ukončenia projektu v súlade so zmluvou o NFP a kompletizácia
projektového spisu pre verejného obstarávateľa,
- zabezpečenie vypracovania a predloženia záverečných dokumentov v záverečnej fáze
cyklu implementácie projektu (záverečná Žiadosť o platbu a záverečná monitorovacia
správa), v súlade s podmienkami výzvy a metodickými pokynmi, vyplývajúcimi z Partnerskej dohody
o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 – 2020, uzatvorenej
medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou, a ich predloženie riadne, včas a vo forme
určenej RO/SORO orgánom, vrátane ich príloh a doplnení v zmysle pokynov poskytovateľa NFP, v
písomnej i v elektronickej podobe,
- poskytovanie podpory a poradenstva verejnému obstarávateľovi pri ukončovaní projektu,
- spolupráca pri zabezpečení dokumentácie potrebnej k ukončeniu projektu a jeho
vyúčtovaniu,
- odovzdanie všetkých písomností v originálnom vyhotovení/overených odpisov
súvisiacich s prípravou, implementáciou a monitorovaním projektu, zhromaždených
počas platnosti a účinnosti Mandátnej zmluvy verejnému obstarávateľovi,
- ďalšie relevantné činnosti súvisiace s ukončením implementácie projektu podľa
pokynov verejného obstarávateľa a v súlade s podmienkami výzvy a metodickými
pokynmi, vyplývajúcimi z Partnerskej dohody o využívaní európskych štrukturálnych
a investičných fondov v rokoch 2014 – 2020, uzatvorenej medzi Slovenskou
republikou a Európskou komisiou,
- spracovanie a predloženie výročnej monitorovacej správy/doplňujúcich
monitorovacích údajov k žiadosti o platbu i mimo nej, v systéme ITMS2014+, riadne,
včas a vo forme určenej RO/SORO pre OPKZP na roky 2014 – 2020, vrátane ich príloh a doplnení v
zmysle pokynov poskytovateľa NFP, v písomnej i v elektronickej podobe,
- spracovanie a predloženie žiadostí o platbu v systéme ITMS2014+, spracovanie
a predloženie Žiadostí o platbu riadne, včas a vo forme určenej RO/SORO pre OPKZP na roky 2014 –
2020, vrátane ich príloh a doplnení v zmysle pokynov poskytovateľa NFP v písomnej i v elektronickej
podobe,
- ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečením riadenia projektu vo všetkých fázach
projektového cyklu, počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí služby.
3.2 V súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť vykonanie Predmetných činností v plnom rozsahu a svedomito, v termíne stanovenom v článku IV ods. 4.1 tejto
Zmluvy. V prípade, ak Poskytovateľ zabezpečí vykonanie Zmluvy prostredníctvom tretej osoby
zodpovedá voči Objednávateľovi tak, akoby Predmetné činnosti vykonal sám.
3.3 Za činnosti uvedené v ods. 3.1 tohto článku sa zaväzuje Objednávateľ zaplatiť Poskytovateľovi
odplatu v rozsahu a spôsobom podľa čl. VI tejto Zmluvy.
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ČL. IV
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť osobne alebo prostredníctvom tretích osôb vykonanie všet kých Predmetných činností uvedených v článku 3.1 tejto zmluvy v lehote nevyhnutnej na čerpanie
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.
4.2 Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení predmetných činností podľa tejto Zmluvy:
- postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou; vykonávať a zabezpečovať vykonanie
činností, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s účelom,
ktorý má byť Predmetnými činnosťami dosiahnutý, pokiaľ toto nie je v rozpore s príslušnými
právnymi predpismi a normami,
- oznamovať Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri vykonávaní Predmetných
činností, a ktoré môžu mať vplyv na splnenie predmetu Zmluvy;
- informovať Objednávateľa o postupe pri zabezpečovaní Predmetných činností.
4.3 Ak bude na Projekt poskytnutá dotácia/príspevok, Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
budúcej Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a) Príslušné Ministerstvo SR a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a EÚ.
ČL. V
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje:
- odovzdávať v lehote 3 pracovných dní od požiadavky Poskytovateľa 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 finančný príspevok najneskôr do 7
pracovných dní odo dňa oznámenia výsledku Objednávateľovi zo strany schvaľovacieho orgánu, bezodkladne informovať o termíne podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku a taktiež bezodkladne informovať Poskytovateľa o opätovnom predložení projektu
pod ďalšou výzvou.
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 Objednávateľ Poskytovateľovi odplatu vo výške:
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6.1.1.
Cena bez DPH
v € / hod.

Počet hod

Suma bez DPH
spolu v €

DPH spolu

Celkom s DPH
v€

1920

6.1.2.

Poskytovateľ za vykonané činnosti podľa článku III ods. 3.1 písm. tejto Zmluvy má
nárok na odplatu na základe riadnej faktúry vystavovanej spravidla mesačne Poskytovateľom na základe Objednávateľom potvrdeného pracovného výkazu odpracovaných hodín
a uvedenej hodinovej sadzby a doručenej na adresu sídla Objednávateľa. Objednávateľ je
povinný uhradiť sumu uvedenú na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom do 14 dní
odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, a to prevodom na bankový účet Poskytovateľa
uvedený na faktúre.
Objednávateľ je povinný uhradiť poslednú vystavenú faktúru v zmysle tohto odseku
v lehote ktorá bude z hľadiska riadneho ukončenia Projektu nevyhnutná a to prevodom
na účet Poskytovateľa uvedeného na faktúre. Faktúru je možné doručiť osobne alebo zaslať doporučenou zásielkou na adresu Objednávateľa 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 Objednávateľ na účet Poskytovateľa na základe
ním vystavenej faktúry.
6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením odplaty má
Poskytovateľ právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý
i začatý deň omeškania.
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 Objednávateľ 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.
ČL. VIII
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY
Táto Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinná dňom
nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP k projektu.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, to je do dňa splnenia si všetkých záväzkov zmluvných
strán, ktoré vyplynuli z tejto zmluvy.
ČL. IX
POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI
9.1

Objednávateľ 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 objednávateľov.

_________________________________________________________________________________________
strana 5

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 Objednávateľa.

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 Objednávateľa 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.
10.2Všetky písomnosti a podklady na základe tejto zmluvy sa doručujú a všetky skutočnosti na zá klade tejto zmluvy sa oznamujú písomne doporučenou zásielkou alebo osobne na adresy uvedené na strane č.1 tejto zmluvy
10.3V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné či neúčinné, zostá vajú 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.
10.4Na 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.
10.5Zmluvné 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.
10.6Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží dve
vyhotovenia.
10.7

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

V ............................dňa..........................
................................................................
Objednávateľ

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