Zmluva o poskytnutí služby

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „zmluva“)

1
1.1

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Obec Malachov

Sídlo:

Ortútska cesta 145, Malachov, 974 05 Banská Bystrica

IČO:

00620891

DIČ:

2021125744

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny orgán:

1.2

RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková, starostka

Poskytovateľ:

Obchodné meno:

EC Group s.r.o.

Sídlo:

Horná 65A
974 01 Banská Bystrica

IČO:

44 909 136

DIČ:

2022870861

IČ DPH:

SK2022870861

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny orgán:

Peter Chlup - konateľ

Osoba zodpovedná za
realizáciu:

Peter Chlup

Registračný súd:

Okresný súd Banská Bystrica, odd. Sro, vložka číslo
16891/S

1.3
Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov v tejto zmluve obsiahnutých a s
úmyslom byť touto zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení zmluvy.
1.4
Poskytovateľ prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto
zmluve stanovené a je oprávnený túto zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej
obsiahnuté.
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1.5
Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto
zmluve stanovené a je oprávnený túto zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej
obsiahnuté.

2

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri riadení
projektu kofinancovaného v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast s názvom Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Malachov (ďalej len „projekt“).
2.1
Poskytovateľ sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje poskytovať objednávateľovi
všetku súčinnosť nevyhnutnú pre správne projektové riadenie projektu počas obdobia
udržateľnosti, t.j. 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.
2.2

Projektové riadenie podľa bodu 2.1 tejto zmluvy zahŕňa:
2.2.1. prípravu následných (ročných) monitorovacích správ, vždy k 31.3. za
roky 2017 až 2021. Termín doručenia monitorovacej správy na SORO
je najneskôr do 15.04. v roku.

2.3
Záväzku poskytovateľa podľa bodu 2.1 tejto zmluvy zodpovedá záväzok
objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu podľa článku 4 tejto
zmluvy.
2.4
Objednávateľ je povinný zabezpečiť pre poskytovateľa všetku súčinnosť
a podklady nevyhnutné na správne vykonanie služieb zo strany poskytovateľa podľa
bodu 2.2 a 2.3 tejto zmluvy.
2.5
Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytovať poradenské služby podľa
tejto zmluvy.

3

SPÔSOB, ČAS A MIESTO PLNENIA

3.1
Poskytovateľ sa pri plnení tejto zmluvy zaväzuje zisťovať potrebné informácie
a poskytovať objednávateľovi v sídle objednávateľa resp. iných prevádzkach
objednávateľa konzultácie potrebné pre správne a včasné spracovanie diela.
Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť za týmto účelom pre poskytovateľa adekvátne
podmienky.
3.2
Všetky ostatné činnosti súvisiace s plnením predmetu zmluvy vykonáva
poskytovateľ vo svojich priestoroch.
3.3
Poskytovateľ je povinný písomne informovať objednávateľa o všetkých
skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť včasné plnenie predmetu tejto zmluvy, a to
bezodkladne po ich zistení.
3.4
Poskytovateľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy riadiť sa pokynmi
objednávateľa a postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, samostatne
a nestranne.
3.5
Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi pri plnení predmetu
zmluvy súčinnosť a zabezpečiť podklady na dodanie služby bez zbytočného odkladu
po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
3.6
Pri poskytovaní služby je poskytovateľ povinný postupovať s odbornou
starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, s pokynmi objednávateľa, platnou
legislatívou, pravidlami stanovenými pre Operačný program a v súlade s právnymi
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aktmi EÚ v oblasti štrukturálnych fondov EÚ a primerane v rozsahu vzťahujúcom sa
na poskytovateľa, ako aj rešpektovať ostatné pravidlá vydané na ich základe, a to
najmä Systém finančného riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
aktuálne programové obdobie, Systém riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu na aktuálne programové obdobie.
3.7
Poskytovateľ je povinný písomne informovať objednávateľa o všetkých
skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť alebo ohroziť plnenie predmetu tejto zmluvy, a
to bezodkladne po ich zistení.
3.8
Poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením objednávateľa
a oprávnených orgánov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ
vykonávať kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy kontrolu u poskytovateľa.
Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej
osobe objednávateľa a ostatným orgánom kontroly a auditu ako poskytovateľov
finančných prostriedkov EÚ, ktorými sú najmä RO a SORO, poskytnúť vyžiadanú
dokumentáciu, ako aj všetku potrebnú súčinnosť, zabezpečiť prítomnosť oprávnených
osôb zo strany poskytovateľa, prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na
odstránenie zistených nedostatkov.
3.9
Poskytovateľ nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistil alebo s prihliadnutím
na okolnosti mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy, vo svoj prospech, ani v
prospech tretích strán, počas trvania zmluvného vzťahu, ani po jeho ukončení.
3.10 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o
ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, ak osobitný predpis
neustanovuje inak, a to aj po skončení platnosti zmluvy.
3.11 Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy na
iný subjekt.

4

ODMENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1
Zmluvné strany sa dohodli na odmene poskytovateľa za včasné a riadne
vytvorenie diela podľa tejto zmluvy (ďalej len „odmena“), ktorá bude pozostávať
z fixnej a pohyblivej odmeny a vypočíta sa podľa zásad uvedených nižšie v
tomto článku.
4.2
Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov dohodli, že maximálna odmena za poskytnutie
poradenských služieb podľa tejto zmluvy je vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto eur)
bez DPH, t.j. 600,- Eur (slovom: šesťsto eur) s DPH. Výška odmeny je konečná, a sú
v nej zarátané všetky náklady poskytovateľa spojené s poskytovaním poradenských
služieb.
4.3

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi odmenu nasledovne:

4.3.1
Objednávateľ uhradí poskytovateľovi odmenu za vypracovanie každej
monitorovacej správy vo výške 100,- EUR. Odmena je splatná na základe faktúry
vystavenej poskytovateľom po odovzdaní predmetnej monitorovacej správy na
prepravu, resp. jej doručením na SORO.
4.4
V prípade, ak pred ukončením tejto zmluvy dôjde k odstúpeniu objednávateľa
od tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ uhradiť poskytovateľovi celú odmenu podľa
čl. 4.2 tejto zmluvy.
4.5
Akákoľvek Odmena podľa tejto Zmluvy je stanovená bez dane z pridanej
hodnoty, príslušná daň z pridanej hodnoty k dátumu vystavenia faktúry bude
pripočítaná vo vyfakturovanej sume. Odmena bude vyčíslená v EUR. Poskytovateľ
vyúčtuje objednávateľovi odmenu faktúrou so 14 dňovou splatnosťou. Objednávateľ
sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu vždy v dobe splatnosti.
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4.6
V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti zaplatiť dohodnutú
odmenu alebo jej časť poskytovateľovi za plnenie predmetu zmluvy, môže
poskytovateľ požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške
0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s jej zaplatením. Úrok z omeškania je
splatný do 30 kalendárnych dní od
doručenia výzvy na zaplatenie úroku z
omeškania.

5

OBCHODNÉ TAJOMSTVO

5.1
Pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak, považuje sa uzavretá zmluva, všetky
informácie a materiály, ktoré na základe nej budú dodané, pre zmluvné strany za
dôverné, a to bez časového obmedzenia. Informácie nebudú voľne dostupné a
použité inak ako na účely uvedené v predmete zmluvy alebo pre prípad posúdenia
skutočnosti plnenia zmluvy.
5.2
Obe zmluvné strany sa zaväzujú udržiavať v tajnosti všetky, najmä verbálne
a písomné informácie o druhej zmluvnej strane, prípadne o klientoch druhej zmluvnej
strany, o ich spôsobe práce, organizačnej štruktúre, o know-how a pod., zistené pri
plnení predmetu podľa tejto zmluvy a nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám, s
výnimkou subdodávateľov, avšak vždy len v rozsahu nevyhnutnom pre dohodnutú
realizáciu plnenia. Poskytovateľ je v tomto prípade povinný zaviazať subdodávateľov
povinnosťou mlčanlivosti a zodpovedá za ich porušenie záväzkov podľa tohto článku,
ako by išlo o jeho porušenie.
5.3
Žiadna zo zmluvných strán nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistila, alebo
s prihliadnutím na okolnosti mohla zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj
prospech, ani v prospech tretích strán, počas trvania zmluvného vzťahu, ani po jeho
ukončení, prípadne odstúpení od zmluvy.
5.4
Ustanovenie článku 5 tejto zmluvy sa nevzťahuje na poskytnutie informácií,
ktoré sú predmetom obchodného tajomstva podľa tejto zmluvy alebo § 18 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, pokiaľ sú poskytnuté osobám vykonávajúcim
právny, daňový alebo účtovný audit a tieto osoby majú povinnosť mlčanlivosti
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1
Obe zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu platnosti zmluvy spolupracovať pri
realizácii jej predmetu plnenia. K tomuto účelu určili osoby zodpovedné za realizáciu
a vybavovanie bežných záležitostí vyplývajúcich zo vzájomnej súčinnosti. Zmluvné
strany sú oprávnené jednostranným písomným oznámením doručeným druhej
zmluvnej strane určiť inú osobu zodpovednú za riešenie a vybavovanie bežných
záležitostí podľa predchádzajúcej vety.
6.2
Túto zmluvu je možné zmeniť alebo dopĺňať iba obojstranným prejavom
súhlasu zmluvných strán formou písomných dodatkov k zmluve. Doplnky, dodatky a
zmeny tejto zmluvy (vrátane príloh) sú platné len v písomnom prevedení s podpismi
oboch zmluvných strán.
6.3
Obe zmluvné strany sa vynasnažia všetky sporné otázky vznikajúce z tejto
zmluvy, vrátane takých, ktoré sa týkajú jej platnosti, riešiť najskôr obojstrannou
dohodou. V prípade, že napriek tomu jedna zmluvná strana neplní povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy, platia príslušné ustanovenia zodpovedajúcich zákonov a
vykonávacích predpisov.
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6.4
Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou, alebo upravené len
čiastočne, sa budú riadiť výlučne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v
platnom znení a súvisiacimi predpismi platnými v Slovenskej republike.
6.5
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží každá
zmluvná strana.
6.6
Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Banskej Bystrici, dňa: 10.04.2017

V Banskej Bystrici, dňa: 10.04.2017

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

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

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

starostka

konateľ spoločnosti

obec Malachov

EC Group s.r.o.
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