ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
na zabezpečenie procesu verejného obstarávania uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a následne Obchodného
zákonníka

1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:
Obchodné meno, alebo názov:

Obec Vítkovce

Sídlo:

Vítkovce 99, PSČ 05363

IČO:

00329746

DIČ:

2020717930

IČDPH:

nie je platca DPH

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:

SK8556000000003416515001

Štatutárny zástupca:

Dirda Peter, starosta

(ďalej ako „Objednávateľ“)
1.2. Poskytovateľ:
Obchodné meno, alebo názov:

JUDr. Anna Filipová

Sídlo:

Banícka 1732/12, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO:

47874856

DIČ:

1078651805

IČDPH:

nie je platca DPH

Bankové spojenie

TATRA BANKA a.s.

Číslo účtu:

SK86 1100 0000 0029 4545 7500

(ďalej ako „Poskytovateľ“)

2.

DEFINÍCIA A INTERPRETÁCIA POJMOV

2.1. „Projekt“ je zámer Objednávateľa pripravený a realizovaný v zmysle oprávnení, ktoré sú definované
podmienkami výzvy.
2.2. „Výzva“ je oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o finančný príspevok na podporu aktivít v rámci
operačného programu: „operačný program Ľudské zdroje“.
2.3. „RO“ alebo „Riadiaci orgán“ – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán
určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu. Riadiacim orgánom je
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
2.4. „SO“ je sprostredkovateľský orgán, plní úlohy riadiaceho orgánu. Pre výzvu je sprostredkovateľským
orgánom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
2.5. „Zmluva o poskytnutí NFP“ dvojstranný právny úkon stanovujúci zmluvné podmienky, práva
a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa NFP pri jeho poskytnutí na realizáciu aktivít projektu, ktoré sú
predmetom schválenej ŽoNFP.
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2.6. „Poskytovateľ NFP“ je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktorý žiadateľovi na základe účinnej
Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne časť finančných prostriedkov na realizovanie projektu.

3.

PREDMET ZMLUVY

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť služby pre Objednávateľa podľa článku 4.
Zmluvy a záväzok Objednávateľa dodať Poskytovateľovi všetky nevyhnutné potrebné podklady,
oznámiť svoje požiadavky na obsah a formu poskytovaných služieb, prevziať hotové výstupy
poskytovaných služieb najneskôr posledný deň lehoty na poskytnutie služieb a zaplatiť Poskytovateľovi
cenu za poskytnuté služby podľa článku 6.
3.2. Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, najmä podklady nevyhnutné na
plnohodnotné a správne poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.

4.

SLUŽBY

4.1. Poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy prestavuje je plnohodnotné, zodpovedné zabezpečenie
procesu verejného obstarávania pre účely implementácie projektu, poradenstvo pri realizácii a samotná
realizácia procesov verejného obstarávania.
4.2. Predmetom zákazky je plnohodnotné, zodpovedné zabezpečenie procesu verejného obstarávania.
Predmet zmluvy pozostáva z nasledujúcich častí:
Názov projektu: Výstavba materskej školy v obci Vitkovce
VO MŠ Stavebný dozor
VO MŠ Stavebné práce
VO MŠ Vybavenie výdajne stravy
VO MŠ Interiérové vybavenie
VO MŠ Publicita a informovanosť
VO MŠ Externé riadenie projektu
4.3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy osobami
oprávnenými na vykonávanie uvedených činností.

5.

LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV

5.1. Termín plnenia predmetu Zmluvy podľa článku 4 bude od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí
NPF a začiatku realizácie verejného obstarávania v rámci projektu až do pozitívneho schválenia
verejného obstarávania do financovania (ex post kontroly) poskytovateľom NFP.

6.

ODMENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

6.1. Cena za predmet Zmluvy v rozsahu článku 4. tejto Zmluvy je stanovená na základe výsledkov
verejného obstarávania k predmetu tejto zmluvy.
6.2. Cena za poskytnuté služby sa dojednáva vo výške:
VO MŠ Stavebný dozor – zákazka s nízkou hodnotou –

350,00 EUR bez DPH

VO MŠ Stavebné práce – podlimitná zákazka –

1200,00 EUR bez DPH

VO MŠ Vybavenie výdajne stravy – zákazka s nízkou hodnotou –

350,00 EUR bez DPH

VO MŠ Interiérové vybavenie – zákazka s nízkou hodnotou –

350,00 EUR bez DPH

VO MŠ Publicita a informovanosť – výnimka zo zákona ZVO –

250,00 EUR bez DPH

VO MŠ Externé riadenie projektu – zákazka s nízkou hodnotou –

350,00 EUR bez DPH
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SPOLU:
cena bez DPH:

2850,00 EUR

DPH 20%:

- EUR

cena spolu s DPH:

- EUR

7.

PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. Odmenu podľa článku 6. bude Poskytovateľ fakturovať pre každé verejné obstarávanie zvlášť po
pozitívnom schválení verejného obstarávania do financovania (ex post kontroly) poskytovateľom NFP.
7.2. Podkladom pre úhradu ceny za poskytované služby, alebo čiastkové plnenie bude faktúra
Poskytovateľa. Faktúra je uhradená dňom pripísania finančnej čiastky na účet Poskytovateľa, za
podmienky správnych náležitostí vystaveného daňového dokladu.
7.3. Po predložení a odsúhlasení faktúry je Objednávateľ povinný vykonať úhradu v lehote 30 dní.
7.4. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, bude
Poskytovateľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať Objednávateľovi vo
výške percentuálneho rozpracovania poskytovaných prác.

8.

ZODPOVEDNOSŤ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

8.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy bude poskytovaný podľa tejto Zmluvy, v súlade
s platnou legislatívou a metodickými usmerneniami SO/RO a Poskytovateľa NFP a Objednávateľa.
8.2. Poskytovateľ v plnej miere zodpovedá za nedostatky, ktoré majú ním spracované výstupy a v prípade,
že v nich budú identifikované nedostatky je povinný ich bezodkladne odstrániť.
8.3. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostatky, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
Objednávateľa a Poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na to upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
8.4. Pre prípad identifikovaných nedostatkov dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať
a povinnosť Poskytovateľa poskytnúť bezplatne odstránenie identifikovaných nedostatkov. Možnosť
iného dojednania nie je vylúčená.

9.

ĎALŠIE DOJEDNANIA

9.1. Poskytovateľ bude pravidelne, respektíve na základe požiadavky, informovať Objednávateľa o stave
realizácie VO.
9.2. Poskytovateľ bude pri vypracovávaní predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje

sa

dodržiavať

aktuálne

platnú

legislatívu,

metodické

príručky

vydané

RO/SO

a Poskytovateľom NFP súvisiace s realizáciou VO a podmienky tejto Zmluvy.
9.3. Zmena záväzku uvedeného v tejto zmluve je možná v prípadoch, ak sa zmenia východiská rozhodujúce
pre uzavretie tejto Zmluvy alebo pri zmenených požiadavkách Objednávateľa.
9.4. Ak takéto zmeny vzniknú a majú vplyv na predmet alebo termín plnenia záväzku, musí byť súčasťou
tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. V tomto prípade sa zmena zmluvných podmienok uskutoční
formou dodatku k tejto Zmluve.
9.5. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby;
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b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené
osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi EÚ.
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1. Meniť alebo dopĺňať text tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané
zástupcami oboch zmluvných strán.
10.2. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 7 dní odo doručenia
dodatku druhej strane.
10.3. Na vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka.
10.4. Účastníci Zmluvy týmto vyhlasujú, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
10.5. Zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží dve a Poskytovateľ jedno
vyhotovenie.
10.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledného zo zmluvnej strany tejto zmluvy a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Vítkovce, dňa ..............................

Spišská Nová Ves, dňa ..............................

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

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

Objednávateľ

Poskytovateľ
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