ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLU IEB
pod a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

lánok 1
Zmluvné strany
Objednávate :
v zastúpení:
sídlo:
Bankové spojenie:
)íslo ú)tu:
I3O :
DI3 :

Obec Mníšek nad Hnilcom
Ing. %udovít Kujnisch
). 292, 05564 Mníšek nad Hnilcom
Slovenská sporite 0a a.s.
0524252858/0900
00329380
2021259416

alej len „objednávate'“
Poskytovate :
Marek Grega – MG manufaktory
Ve ký Folkmar 224
055 51 Ve ký Folkmar
Zastúpená: Marekom Gregom
I3O: 40108520
DI3: 1032413272
Pe0a>ný ústav: Slovenská sporite 0a a.s.
3. ú)tu: 0522300334/0900
alej len „poskytovate'

lánok 2
Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli >e poskytovate za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
pre objednávate a zabezpe)í :
Externý mana>ment projektu (implementácia a monitoring) realizácie stavebného diela
s názvom Regenerácia centra obce Mníšek nad Hnilcomnasledovne:

iados o platbu -2x,
priebe ná monitorovacia správa -1x
závere ná monitorovacia správa -1x
Túto )asE predmetu zmluvy bude poskytovate vykonávaE v zmysle pokynov a
usmernení Sprostredkovate ského a riadiacého orgánu a pod a podmienok a ustanovení
Zmluvy o poskytnutí NFP objednávate ovi.
lánok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1 Objednávate je povinný poskytovaE poskytovate ovi pri riešení konkrétnej veci potrebnú
sú)innosE najmä mu poskytnúE všetky dostupné informácie a písomné podklady.
3.2 Poskytovate je povinný zachovávaE ml)anlivosE o všetkých zále>itostiach objednávate a
o ktorých sa dozvie.
3.3 Poskytovate je povinný skontrolovaE úplnosE predlo>ených dokladov a upozorniE
objednávate a na zistené nedostatky alebo ich neúplnosE, nekompletnosE .
3.4 Poskytovate je povinný postupovaE pri zriaIovaní zále>itosti s odbornou starostlivosEou
a pozornosEou.

1

4.1 Za poskytnuté
poskytovate ovi
platcom DPH.

lánok 4
Odme4ovanie poskytovate'a
slu>by
sa objednávate zaväzuje na základe dohody zaplatiE
sumu:
14444,00€. Cena je kone<ná. Poskytovate' nieje

4.2 Odplata poskytovate a pod a bodu 4.1 je rozdelená nasledovne:
a) iados@ o platbu:
iados@ o platbu 6500,00,- € po predlo>ení I. >iadosti o platbu.
iados@ o platbu 6500,00,- € pri predlo>ení zavere)nej >iadosti o platbu.

4.3

b) Monitorovacia správa:
1. PriebeEná monitorovacia správa 444,00 € po predlo>ení 1.
monitorovacej správy.
Závere<ná monitorovacia správa 1000,00 € po predlo>ení závere)nej
monitorovacej správy.
SplatnosE faktúr bude 90 dní.

lánok 5
Spôsob plnenie predmetu zmluvy
5.1 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa poskytovate zaväzuje dodr>iavaE ustanovenia
platných zákonov a súvisiacich predpisov, všeobecné záväzné predpisy a ustanovenia
tejto zmluvy a budú sa riadiE predlo>enými podkladmi a a pokynmi objednávate a.
lánok 6
Spolupôsobenie a podklady objednávate'a
6.1 Plnenie predmetu tejto zmluvy uskuto)ní poskytovate pod a podkladov, ktoré
objednávate odovzdá poskytovate ovi a ktorých poskytnutie je závisle od objednávate a.
Za správnosE a úplnosE týchto podkladov zodpovedá objednávate .
6.2 Plnenie predmetu tejto zmluvy zabezpe)í poskytovate na základe podkladov, ktorých
prípadná Ialšia potreba vznikne aj v priebehu plnenia predmetu zmluvy a ktorých
poskytnutie je závislé od objednávate a. Budú špecifikované alebo po>adované
poskytovate om v rámci spolupôsobenia.
6.3 V priebehu plnenia tejto zmluvy sa bude objednávate zú)ast0ovaE konzultácii
so poskytovate om pod a vlastného uvá>enia a po>iadavky, príp. na základe výzvy
zhotovite a.
lánok 7
Zodpovednos@ za vady
7.1 Poskytovate nezodpovedá za vady ktoré boli spôsobené pou>itím podkladov prevzatých
od objednávate a a poskytovate ovi ani pri vynalo>ení všetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistiE ich nevhodnosE, prípadne ne upozornil objednávate a a ten na ich pou>ití
trval.
7.2 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávate povinný
uplatniE bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu poskytovate a.
Poskytovate sa zaväzuje po uplatnení reklamácie objednávate a reklamovanú vadu
bezodkladne odstrániE.
lánok 8
Platnos@ zmluvy
8.1 Poskytovate mô>e zmluvu vypovedaE s ú)innosEou ku koncu kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveI doru)ená objednávate ovi, ak
z výpovede nevyplýva neskorší )as.
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8.2 Objednávate mô>e zmluvu kedyko vek )iasto)ne alebo v celom rozsahu vypovedaE. Ak
výpoveI neur)uje neskoršiu ú)innosE, nadobúda ú)innosE d0om keI sa o nej
poskytovate dozvedel.
8.3 Táto zmluva sa uzaviera na dobu ur)itú – 12 mesiacov. Zmluva je ú)inná po kontrole
verejného obstarávania SORO-m a následným zverejnením v zmysle legislatívi SR.
lánok 9
Osobitné ustanovenia
9.1 Poskytovate
je povinný postupovaE pri zariaIovaní
starostlivosEou a k spokojnosti objednávate a.

zále>itosti

s odbornou

9.2 Poskytovate je povinný oznámiE objednávate ovi všetky okolnosti ktoré zistil pri
zariaIovaní zále>itosti a ktoré mô>u maE vplyv na zmenu pokynov objednávate a.
9.3 Poskytovate sa nesmie od pokynov objednávate a odchýliE. Ak poskytovate túto
povinnosE poruší, zodpovedá za spôsobené škody objednávate a.
9.4 Poskytovate zodpovedá za škody na veciach prevzatých od objednávate a.
9.5 Zmluvné strany sa dohodli, >e budú zachovávaE ml)anlivosE o údajoch a skuto)nostiach,
s ktorými sa oboznámia pri plnení tejto zmluvy a skuto)nostiach týkajúcich sa predmetu
zákazky s tým, >e nebudú pou>ité na akýko vek iný ne> zmluvný ú)el a nebudú
poskytnuté tretej osobe.
9.6 Od ú)innosti výpovede je poskytovate povinný nepokra)ovaE v )innosti, na ktorú sa
výpoveI vzEahuje okrem )innosti, ktorých priebeh nemô>e ovplyvniE. Je však povinný
objednávate a upozorniE na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody
bezprostredne hroziacej objednávate ovi nedokon)ením alebo porušením )innosti
súvisiacej so zariaIovaním zále>itostí.
9.7 Za )innosE riadne uskuto)nenú do ú)innosti výpovede má poskytovate nárok na úhradu
Nákladov vynalo>ených pod a § 572 Obchodného zákonníka a na primeranú )asE odplaty.
9.8 Ku d0u ú)innosti výpovede zaniká záväzok poskytovate a uskuto)0ovaE )innosE, na ktorú
sa zaviazal. Ak by týmto prerušením )innosti vznikla objednávate ovi škoda , je
poskytovate povinný ho upozorniE , aké opatrenia treba zabezpe)iE na jej odvrátenie. Ak
objednávate tieto opatrenia nemô>e zabezpe)iE ani v sú)innosti iných osôb a po>iada
poskytovate a aby ich vykonal sám, je poskytovate povinný na to prihliadaE za osobitnú
úhradu.
9.9 Objednávate sa zaväzuje, >e akceptuje autorské práva poskytovate a k písomným
materiálom, ktoré od neho obdr>í a prehlasuje, >e ich pou>ije len pre ú)ely ur)ené touto
zmluvou.
9.10 Poskytovate zodpovedá za škodu spôsobenú objednávate ovi v súvislosti s plnením
predmetu tejto zmluvy v rozsahu príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
9.11 Zhotovite sa zaväzuje strpieE výkon kontroly (auditu), overovania súvisiaceho s dodaním
tovarov, slu>ieb, prác, kedyko vek po)as platnosti a ú)innosti Zmluvy o NFP, a to
oprávnenými osobami v zmysle )l.12 všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy
o poskytnutí NFP a poskytnúE im všetku potrebnú sú)innosE.
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lánok 10
Závere<né ustanovenia
10.1 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach , z ktorých Objednávate obdr>í tri
vyhotovenia a Poskytovate jedno vyhotovenie.
10.2 Túto zmluvu je mo>né meniE a dopP0aE iba na základe dohody oboch zmluvných strán
a to vo forme písomných vzájomne odsúhlasených dodatkov.
10.3 Táto zmluva nadobúda platnosE d0om jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
V Mníšku nad Hnilcom :

........................................
objednávate

Vo Ve kom Folkmari:

...........................................
zhotovite
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