Zmluva O dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
na vypracovanie žiadosti o NFP
(ďalej len ,,zmIuva“)

I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Kontakt:

Obec Mníšek nad Hnilcom
Obecný úrad č. 292, 055 64 Mníšek nad Hnilcom
Ľudovít Kujnisch - starosta obce
Ľudovít Kujnisch
obec@mnisek.sk

Dlč:

2021259416

lčo:

00329380

(ďalej len ,,objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:

EPIC Partner SK s.r.o.
Dunajské nábrežie 14, 945 01 Komárno
Akciová spoločnost' zapísaná v obchodnom register Okresného súdu
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 38119/N
Ing. František Mayer - konatel'

Kontaktná osoba:
Kontakt:

Štefan Burgel
burgel@epicpartner.sk

DIČ:

2024169587

lčo:

47 947 101

Bankové spojenie:

Poštová Banka a.s. - pobočka Komárno

Číslo účtu:

SK89 6500 0000 0000 2054 6844

(ďalej len ,,zhotoviteI'“)
(ďalej spolu len ,,zmIuvné strany“)
ll.

Uvodné a všeobecné ustanovenia
Objednávateľ má záujem v programovom období 2014-2020 o získanie nenávratného finančného
príspevku z fondov Európskej únie v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. O pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskej únle v znení neskorších predpisov.
Uvedomujúc si nevyhnutnú potrebu odbornej spolupráce zo strany zhotovitel'a, objednávateľ
prehlasuje, že za účelom úspešného uchádzania sa objednávateľa v procese posudzovania
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len ,,NFP“) na projekt s názvom
„Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Mníšek nad Hnilcom“ má záujem o
odborné úkony (dielo) poskytnuté zo strany zhotoviteľa, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.
Zhotovitel' a objednávateľ sa v súvislosti s ods. 2.1 a 2.2 tohto článku dohodli, že za dojednanú
cenu vykoná zhotoviteľ pre objednávateľa dielo podľa článku lll. tejto zmluvy a objednávateľ dielo
prevezme a uhradí za vykonané dielo zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dojednaných podmienok
podľa tejto zmluvy.
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lll.

Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve
pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je vypracovaná žiadosť o NFP (ďalej
len ,,dlelo“) v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Mníšek
nad Hnilcom“ (ďalej len ,,projekt").
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rámci diela vykonat' nasledovné:
-

formulácia cieľov a aktivít projektu,
definovanie súladu projektu s cieľmi opatrenia,
definovanie indikátorov projektu,
definovanie súladu projektu s horizontálnymi prioritami,
formálna kontrola projektu,
vypracovanie žiadosti o NFP k projektu ako aj vypracovanie príloh k žiadosti O NFP a inú
podpornú dokumentáciu s náležitou odbornou starostlivosťou,
- manažment procesu spracovania a dokladania podpornej dokumentácie, odovzdanie
projektového spisu v požadovanom počte vyhotovení vrátane elektronickej verzie.
Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať od zhotoviteľa a za jeho zhotovenie zaplatit'
zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku VI. tejto zmluvy
IV.

Vykonanie diela
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pričom účinnosť zmluvy končí najneskôr uplynutím
posledného dňa programového obdobia 2014-2020. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa

článku lll. tejto zmluvy sú dojednané nasledovne:
4.1.1
Začiatok plnenia: dňom nasledujúcim po podpise tejto zmluvy.
4.1.2
Ukončenie plnenia: do konečného termínu na predkladanie žiadostí na Riadiaci orgán
Ako potvrdenie o odovzdaní vykonaného diela bude spísaný preberací protokol, ktorý pri prebratí
diela podpíšu obe zmluvné strany. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach,
pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene ana vlastnú zodpovednost',
prostredníctvom svojho vybavenia a svojho organizačného a personálneho zabezpečenia.
V prípade, že bude zhotoviteľ čast' diela zabezpečovať prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá
vplnom rozsahu tak, ako keby túto čast' diela vykonal sám. Zhotoviteľ oznámi písomne
objednávatel'ovi pripravenosť diela na jeho odovzdanie.
V.

Súčinnost' zo strany objednávateľa
Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa doklady a informácie nevyhnutne potrebné
na riadne vykonanie diela, a to výzvou vykonanou v ústnej, písomnej alebo v elektronickej forme,
pričom objednávateľ je povinný odovzdať zhotovite|'ovi všetky vyžiadané alebo nevyhnutné
doklady a poskytnúť všetky potrebné informácie na to, aby zhotoviteľ mohol vykonat' dielo riadne
a vcas.
Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov plnenia podľa článku IV., bod. 4.1 tejto zmluvy
zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým
spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotovitel' vo výzve urobenej
v ústnej, písomnej alebo v elektronickej forme. Poskytnutím súčinnosti zo strany objednávateľa
v zmysle tejto zmluvy sa rozumie najmä včasné odovzdanie podkladov pre vypracovanie Žiadosti
O NFP, ako aj všetkých požadovaných povinných príloh k nej. Taktiež ako aj poskytnutie úplných
a pravdivých informácií a podkladov.
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Zhotovitel' nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ' neposkytol potrebnú
súčinnosť. Objednávateľ je povinný pristúpiť k úhrade ceny diela v zmysle platobných podmienok
určených v tejto zmluve po písomnom oznámení zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie;
pokial' tak objednávateľ' nevykoná, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela.
Za neposkytnutie potrebnej súčinnosti objednávateľa sa považuje aj nedodanie požadovaných
podkladov zhotoviteľovi ani po písomnej výmle zhotoviteľa v ním určenej primeranej lehote.

VI.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku ll. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase
predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom
č. 18/1996 Z. z. ocenách, vyhláškou č. 87/1996 Z.z. avýmerom MF SR č. R-1/1996 vznení
neskorších predpisov a je doložená nasledujúcou špecifikáciou:

P. č.

Špecifikácia diala

caha v EUR

6.1.1

Vypracovanie a odovzdanie žiadosti O NFP

2.900,00

Zhotovitel' v čase podpisu tejto zmluvy nie je platitelom DPH, preto sa ceny uvedené v bode 1.
tohto článku Zmluvy rozumejú, ako ceny konečné. V prípade, ak sa zhotoviteľ počas plnenia tejto

Zmluvy stane platcom DPH, k dovtedy nevyfakturovaným platbám, resp. splátkam bude
prlpočítaná príslušná sadzba DPH v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov.

VII
Dodacie a platobné podmienky
Úhrada ceny za dielo uvedenej v článku Vl., bod 6.1 tejto zmluvy bude realizovaná postupne takto:
7.1.1

Úhrada časti ceny diela vo výške 50 % bude vykonaná pri podpise tejto zmluvy, za
úvodné konzultácie v súvislosti s prípravou vykonania diela.

7.1.2

Zvyšná časť dojednanej odmeny, t.j. 50 % z ceny diela sa zaväzuje objednávateľ uhradiť
bezprostredne po písomnom oznámení zhotoviteľa opripravenosti diela na jeho
odovzdanie. Následne po tom, ako zhotovitel' obdrží druhú časť ceny diela, odovzdá
kompletné vypracované dielo pripravené na jeho podanie Riadiacemu orgánu. V
prípade, že objednávateľ' zvyšnú časť dojednanej odmeny neuhradí vstanovenom
termíne je zhotovitel' oprávnený vypracované dielo nepodat` na Riadiaci orgán.

Dojednanú odmenu v zmysle platobných podmienok podľa predošlého odseku sa objednávateľ'
zaväzuje uhradiť bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa na základe faktúry (daňového
dokladu) vystavenej zhotoviteľom. Splatnost' faktúr je stanovená na 7. deň od doručenia, ak nie je
stanovené inak.
Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie dohodnutej ceny uvedenej v článku VI., bod 6.1 tejto zmluvy aj
v prípade, ak Riadiaci orgán zamietne žiadost' o NFP na projekt z dôvodu na strane
objednávate|'a, a to najmä, ak objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť podľa článku V. tejto
zmluvy alebo ak objednávateľ' svoju žiadost' o NFP na projekt stiahne.
Zhotovitel' je povinný vrátit' druhú čast' odmeny podľa článku Vll. ods. 7.1 tejto zmluvy uhradenú
objednávateľom v prípade, pokial' v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa alebo na základe
iných okolností, ktoré nastali na strane zhotoviteľa a spôsobili formálne nedostatky diela, bola
zamietnutá žiadosť o NFP v rámci formálnej kontroly Žiadosti.
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Zhotovitel' zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné náležitosti daňového
dokladu v zmysle zákona Č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátit' faktúru, ktorá nebude obsahovat' náležitosti požadované
v bode 7.5 tohto článku zmluvy. Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi.
V prípade, že splatnost' faktúry pripadne na deň pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude
sa za deň splatnosti považovat' najbližší nasledujúci pracovný deň. Faktúra sa považuje za
uhradenú momentom pripísania fakturovanej sumy v prospech účtu zhotoviteľa.
V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry je zhotovitel' oprávnený účtovať objednávatel'ovi
úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky, a to za každý deň omeškania.
VIII.

Ostatné dojednania
Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivost' ovšetkých skutočnostiach, obchodných
a technických informáciách, ako aj o údajoch, ktoré si navzájom poskytli pri rokovaní O uzavretí
tejto zmluvy, ako aj pri jej realizácii azaväzujú sa, že tieto skutočnosti, informácie aúdaje
nezverejnia ani nesprístupnia tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany, a ani ich nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel' bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivosťou a
zohľadňovat' oprávnené záujmy objednávateľa. Zaväzuje sa dodržiavat' všeobecne záväzné
právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadiť
východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov
zmluvných strán a tiež rozhodnutiami avyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a

samosprávy.
Zhotovitel' sa zaväzuje po vykonaní a odovzdaní diela bez zbytočného odkladu vrátit'
Objednávateľovi všetky materiály a dokumenty, ktoré boli potrebné k vykonaniu diela a vyžiadané
zhotovitel'om podľa tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje pravdivo, úplne a včas oboznámiť zhotoviteľa ovšetkých
skutočnostiach majúcich vplyv na vykonanie diela a vytvorit' zhotoviteľovi také podmienky, aby
mohol riadne a včas vykonat' dohodnuté dielo.
Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa zaplatením ceny za dielo pod|'a článku VI.
tejto zmluvy zo strany objednávateľa zhotoviteľovi.
Zhotoviteľ zodpovedá za formálnu a obsahovú stránku predmetu zmluvy, nezodpovedá však za
obsah údajov a podkladov poskytnutých objednávateľom.
Zhotovitel' nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných
pokynov alebo údajov, resp. podkladov na vykonanie diela zo strany objednávateľa a ktorých
nevhodnost' nemohol zhotovitel' zistit' ani pri vynaložení všetkej starostlivosti, alebo na nevhodnost'
bol objednávateľ' zhotoviteľom upozornený a na ich použití trval.
Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení takej vady, v
písomnej forme adresovanej zhotovitel'ovi, najneskôr však do 3 dní odo dňa odovzdania diela, inak
sa dielo považuje za bezvadné.

IX.
Ukončenie zmluvy
Túto zmluvu možno pred uplynutím doby uvedenej v čl. IV. ods. 4.1 ukončiť:
a)
Dohodou zmluvných strán,
b)
Odstúpením od zmluvy
Zmluvné strany sú oprávnené odstúpit' od zmluvy, ak jedna zo zmluvných strán opakovane
porušuje zmluvné alebo zákonné povinnosti.
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V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo odstúpit' od zmluvy jednou zo zmluvných

9.3

strán, druhá zmluvná strana je povinná túto skutočnost' písomne oznámit` zmluvnej strane, ktorá
povinnosť porušila a dat' jej primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu.
9.4

Pokial' kodstráneniu stavu porušenia povinností vlehote poskytnutej zhotovitel'om nedôjde, je
zmluvná strana oprávnená odstúpit' od zmluvy s tým, že toto odstúpenie je účinné dňom doručenia
druhej zmluvnej strane.

9.5

Oznámenie O odstúpení od zmluvy musí mat' písomnú formu, musí byt' doručené druhej zmluvnej

strane a musí v ňom byt' uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je takéto odstúpenie neplatné.
Vprípade odstúpenia od zmluvy zdôvodov na strane objednávatel'a má zhotoviteľ nárok na
úhradu pomernej časti odmeny v závislosti od dovtedy vykonaného diela

9.6

X.

Záverečné ustanovenia
Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími súvisiacimi právnymi
predpismi.

10.1

10.2 Spory, ktoré by mohli vzniknút' pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy, budú zmluvnými

stranami prednostné riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli kdohode, riešenie
sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom10.3
Menit' alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy
je možné len formou písomných dodatkov k zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené
a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Práva apovinnosti tejto zmluvy prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov oboch
zmluvných strán.

10.4

Obe zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne Ohlásit' všetky zmeny údajov dôležitých pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane.
10.6 Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých po jej podpise zhotovitel' obdrží jedno
vyhotovenie a objednávateľ' jedno vyhotovenie.
10.7 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
10.5

10.8

10.9

Ukončenie účinnosti tejto zmluvy je možné:
a)

uplynutím doby trvania zmluvy,

b)

dohodou, ktorá musí byt' písomná, a v ktorej bude uvedený deň ukončenia účinnosti tejto
zmluvy,

c)

Odstúpením od zmluvy podľa ustanovení tejto zmluvy.

Ukončenie účinnosti zmluvy nemá na základe dohody zmluvných strán vplyv na povinnost' zaplatit'
zmluvné pokuty, náhradu škody a záväzok podľa článku Vlll. bod 8.1 tejto zmluvy.

10.10 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
Komárno, dňa

Mníšek nad Hnilcom, dňa

Za z

Za obednávateľa:
J

i l'a:
řaľtner SK s.r.o.
Dunajské nábrežie 14
945 01 Komárno

IČO: 47 9471

'

AI) :2024i‹›9587

/ 7'ý”l/
..... . .

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

2 Ů/Ä

,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....M._._=_.............
/,.„‹ *'
.V Š

/;*êí'
”J"
f~;:,'.
1'..-”

t

‹\'§/..Í\
l.__4x\
U*

`*~:*†?-\\ '
5

