ZMLUVA č. .../20.....
o poskytovaní služieb externého manažmentu pre projekt
v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a s názvom:
“Materská škola Mníšek”
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany
Poskytovateľ:
...............................................
sídlo:
................................................
v mene ktorého koná:
................................................
konanie vo veciach zmluvných: .................................................
telefón, e-mail:
.................................................
IČO:
.................................................
DIČ:
.................................................
Bankové spojenie:
.................................................
Číslo účtu:
................................................
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ............., oddiel: Sro,
vložka číslo: ....................
(ďalej len „Poskytovateľ“)
a
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Telefón, e-mail:

Obec Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom 292,
055 64 Mníšek nad Hnilcom
Ing. Ľudovít Kujnisch, starosta obce
00329380
2021259416
Prima banka a.s.
SK04 5600 0000 0075 1211 7001
+421 53 4799 113, obec@mnisek.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)
Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní
služieb externého manažmentu projektu:
„Materská škola Mníšek“ (ďalej len „Zmluva“):
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Článok I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie služieb externého manažmentu
projektu: „Materská škola Mníšek“ (ďalej len „Projekt“), ktorého vecné plnenie bude
vykonané podľa špecifikácie uvedenej v čl. III Zmluvy a odmena za poskytnuté
služby bude uhradená podľa špecifikácie uvedenej v čl. V Zmluvy.
Článok II.
Čas plnenia
1.

Poskytovateľ bude poskytovať svoje služby externého manažmentu Projektu
priebežne počas celej implementácie Projektu t. j. od účinnosti Zmluvy do
konečného ukončenia implementácie Projektu.
Článok III.
Rozsah poskytovaných služieb
1. Poskytované služby externého manažmentu Projektu budú zahŕňať najmä:
 úvodné implementačné práce (oznámenia, nastavenia projektu, vzťahy
s dodávateľmi),
 dodržanie termínov, harmonogramu,
 asistencia pri kontrole na mieste zo strany Riadiaceho orgánu,
 účasť na kontrolných dňoch,
 spracovanie žiadostí o platbu
 kontrola účtovných dokladov,
 monitorovacie správy projektu
Výkon poskytovaných služieb bude v súlade s aktuálne platnými
usmerneniami riadiaceho orgánu a v súlade s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo.......................
(ďalej len „NFP“).
2. Odovzdaním výsledkov poskytovania služieb v oblasti externého manažmentu
klientovi sa chápe odovzdanie písomného návrhu materiálu alebo jeho
zaslanie e-mailom alebo faxom. Ak je potrebné spracovať danú službu aj
v portáli ITMS, odovzdaním služby je chápané jej spracovanie aj v portáli
ITMS.
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Článok IV.
Spôsob a miesto poskytovania služieb
1. Objednávateľ je povinný počas trvania tejto Zmluvy sprístupniť
Poskytovateľovi údaje a informácie nevyhnutne potrebné pre plnenie
predmetu Zmluvy.
2. Objednávateľ je povinný bezodkladne oboznamovať Poskytovateľa so
všetkými novými skutočnosťami, o ktorých sa dozvie alebo mal dozvedieť pri
svojej činnosti a ktoré sú alebo môžu byť vo vzťahu k predmetu Zmluvy.
3. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa ďalšie, dodatočné
informácie alebo pokyny, ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie
odborných služieb. Pri určení spôsobu a metodiky poskytovania odborných
služieb je poskytovateľ oprávnený postupovať samostatne.
4. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách poskytnutých
klientom v súvislosti s poskytovaním odborných služieb a to aj po zániku
platnosti tejto zmluvy po dobu desiatich rokov.
5. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie odborných služieb ak
objednávateľ ani na písomné požiadanie neposkytne poskytovateľovi potrebné
doklady a súčinnosť.
6. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek aktualizovať svoje požiadavky a dávať
poskytovateľovi pokyny pri poskytovaní odborných služieb.
7. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi pravdivé informácie, ktoré
majú vplyv na povahu a spôsob uskutočnenia požadovaných odborných
služieb a nesmie zamlčať žiadne informácie, dôležité pre poskytnutie týchto
odborných služieb. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany objednávateľa sa
považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo odstúpiť od
tejto zmluvy.
8. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že informácie, ktoré si zmluvné
strany navzájom poskytnú sú dôverného charakteru a bez písomného súhlasu
zmluvných strán sa nemôžu poskytnúť tretím osobám.
9. Poskytovateľ bude predmetné služby poskytovať v mieste svojho sídla, resp.
v mieste sídla klienta.
10. Poskytovateľ sa zaväzuje že strpí výkon kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
medzi príslušným riadiacim orgánom a konečným prijímateľom pomoci t. j.
objednávateľom.
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Článok V.
Odmena za poskytovanie služieb
1. Cena odborných služieb externého manažmentu Projektu je stanovená
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a v súlade s cenovou ponukou poskytovateľa zo dňa .....................
2. Celková maximálna cena odborných služieb počas doby ich poskytovania je
Cena:.....................................EUR bez DPH
DPH 20%
.........................EUR
Celková cena: .......................EUR s DPH
(slovom: .................. eur ......./100 eurocentov).
3. Čiastka uvedená v bode 2 čl. V bude objednávateľom uhradená na základe
poskytovateľom doručených faktúr za vykonanie dohodnutých úkonov a to
nasledovne:
 cena za spracovanie monitorovacej správy vo výške
.............EUR s DPH(slovom ............... eur) za každú monitorovaciu
správu
 cena za spracovanie žiadosti o platbu vo výške
.................... EUR s DPH (slovom ................ eur) za každú žiadosť o
platbu
4. V cene odmeny sú zarátané všetky náklady, ktoré poskytovateľ v súvislosti
s poskytovaním odborných služieb podľa tejto zmluvy vynaloží.
Článok VI.
Fakturácia poskytovaných služieb
1. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať poskytnuté služby externého
manažmentu priebežne na základe skutočne zrealizovaných a klientom
prevzatých služieb t. j. za spracovanie monitorovacej správy resp. žiadosti
o platbu.
2. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi len skutočne
poskytnuté služby.
3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa ich vystavenia.
4. Poskytovateľ doručí klientovi originály faktúr v dvoch vyhotoveniach.
5. Faktúra musí mať tieto náležitosti:
 označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČ
DPH pokiaľ sú/stanú sa zmluvné/á strany/a platcami DPH
 číslo faktúry,
 deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
 fakturovanú sumu v EUR,
 označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
 pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu dodávateľa,
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prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, ktoré predpisuje táto zmluva,
označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má
platiť, konštantný a variabilný symbol,
 označenie tejto zmluvy, podľa ktorej je faktúra vystavená
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve,
klient je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie, v tomto prípade sa
zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením opravenej faktúry klientovi.

Článok VII.
Zánik zmluvy
1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:
1.1. objednávateľ neposkytne súčinnosť pri poskytovaní odborných služieb
1.2. objednávateľ nezaplatí odmenu za poskytovanie odborných služieb
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:
2.1. poskytovateľ poruší svoje povinnosti v súvislosti s poskytovaním
odborných služieb
2.2. poskytovateľ nebude poskytovať odborné služby na dostatočnej
odbornej úrovni a v zmysle pokynov klienta.
3. Zmluva zanikne aj vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán ku
dňu uvedenom v dohode.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty
1. Poskytovateľ má nárok na vyplatenie úroku z omeškania za každý aj začatý
deň omeškania s platbou splatnej faktúry vo výške 0,05 % z celkovej
nezaplatenej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
2. Poskytovateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z čiastky fakturovanej poskytovateľom za každý aj začatý deň
omeškania s poskytnutím služby v zmysle tejto zmluvy.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy, ako aj jej
prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu podpísanú
obidvoma zmluvnými stranami.
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2. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len vo forme písomných
a očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve podpísanými obidvomi zmluvnými
stranami.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne
formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je
oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej
republiky.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto dohodou, ako
aj záväzkové vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa budú riadiť
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ
a objednávateľ dostanú po dve vyhotovenia.
6. Účastníci Zmluvy týmto vyhlasujú, že túto Zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a Zmluva zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli,
uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
7. Na úpravu tohto obchodno-právneho vzťahu sa použijú výlučne ustanovenia
Obchodného zákonníka v platnom znení.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetka ich komunikácia vyžadujúca písomnú
formu sa bude zasielať výlučne na adresu ich sídiel uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy doporučenými listovými zásielkami. Písomnosť sa považuje za
doručenú dňom prevzatia adresnou zmluvnou stranou. V prípade neprevzatia
respektíve odmietnutia prevzatia sa táto písomnosť bude považovať za
doručenú siedmym dňom vrátenia sa odosielajúcej zmluvnej strane. Uplatní sa
teda fikcia doručenia v zmysle OSP v platnom znení.
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke klienta.

V ..................... dňa ..................2016

V Mníšku nad Hnilcom dňa ..............2016

Poskytovateľ:

Objednávateľ:

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

...........................................
Ing. Ľudovít Kujnisch
starosta
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