ZMLUVA
Uzavretá podľa § 269 a nasl. Za kona
v znení neskorších zmien a doplnkov.

Č.

č.08/11

513/1991

Zb. (Obchodného

zákonnika

)

I.
Zmluvné
1.1. Objednávateľ

:

Zastúpený
Zástupca splnomocnený
al technických:
bi zmluvných.
IČO'
DiČ
Bankové spojenie:

1.2. Vykonávateľ .
Zastúpený:
Zástupca splnomocnený
al technických
bi zmluvných
IČO
DiČ
Bankové

strany

mesto šašnn- Stráže
Alej 549, 90841 Šaštín

. Stráže

Ing. Radovan Prstek. primátor
rokovať vo veciach'
Ing. Radovan Prstek
Ing. Radovan Prstek
00310069
2021049580
VÚB. a.s., č.ú.: 828182/0200

V V Building, Oblúková
Dr. Viliam Vitek
rokovať vo veciach:
Dr. Viliam Vítek
Dr. Viliam Vitek
41 429 265
1030678792

32. Trnava

spojenie.

II.
Predme!

plnenia

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto zmluvu, podľa
ktorej sa vykonávatel
zaväzuje vykonať technickú pomoc pre objednávateľa
a to

: všetky činnosti vykonávané v procese verejného obstarávania v zmysle zákona
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na akciu.
2.1.1. Výstavba bytových domov Šaštín - Stráže,

Č.

vrátane

projektovej

dokumentácie
2.2. Príprava,

vypracovanie

a odovzdanie

žiadosti o poskytnutie

úveru na výstavbu

vypracovanie

a odovzdanie

žiadosti o poskytnutie

dotácie

na ŠFRB
2.3. Priprava.

na výstavbu

na KSÚ Trnava

2.4. Príprava, vypracovanie a odovzdanie žiadosti na poskytnutie dotácie na
technickú

infraštruktúru

KSÚ Trnava

I vodovod,

kanalizáciu,

cesty a spevnené

plochy I na

III.
Čas plnenia
3.1.
3.1.1.

3.2.

Vykonávateľ zabezpeči technickú pomoc pre objednávateľa
tak. ako to tento
bude požadovať v týchto terminoch :
zahájenie procesu verejného obstarávania - 06/2011
ukončenie procesu verejného obstarávania - 09/2011
zahájenie pripravy vypracovania
žiadosti -12/2011
odovzdanie žiadosti na ŠFRB a KSÚ Trnava - do 10.01.2012
Ak vykonávateľ pripravi výsledky technickej pomoci na odovzdanie pred
dohodnutým termínom. zaväzuje sa objednávateľ tieto výsledky prevziať aj

v skoršom termíne.
3.3.

Dodržanie času plnenia zo strany vykonávateľa je závislé od riadneho
a včasného spolupôsobenia
objednávateľa.
Po dobu omeškania objednávateľa
s poskytnutim spolupôsobenia
nie je
vykonávateľ v omeškaní so splnením záväzku.
Objednávateľ
sa zaväzuje, že dokončené výsledky technickej pomoci
prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.
IV.
Cena

4.1 Objednávateľ

zaplatí vykonávateľovi
cenu za dohodnutú činnosť v rozsahu čl.
tejto zmluvy vo výške
500.- EUR, a to v dvoch splátkach :
al 250.- EUR po odoslani oznámenia o vypisani metódy verejného
obstarávania do Vestnika VO
bi 250.- EUR po odovzdaní žiadosti na ŠFRB a KSÚ Trnava
4.2. Výška ceny stanovená v zmysle § 2, zák. č. 18/1996 Z.z. je dohodnutou cenou.
4.3. Uvedená cena podľa bodu 4.1. bude účtovaná bez DPH.
4.4. Vykonávateľ nie je platcom DPH.

V.
Platobné
5.1. Jednotlivé faktúry budú obsahovať
_ označenie povinnej a oprávnenej
- číslo zmluvy
- čislo faktúry
_ deň odoslania,

deň splatnosti

podmienky

tieto údaje.
osoby, adresa,

sídlo, IČO, DiČ,

faktúry a deň zdaniteľného

plnenia,

_ označenie peňažného ústavu a číslo účtu,
- fakturovanú

čiastku,

- označenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
5.3. V pripade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju vykonávateľovi
na doplnenie. V takom
pripade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne
plynúť doručenim opravenej faktúry objednávateľovi.
5.4. Lehota splatnosti faktúr je 7 dni.

VI.
Spolupôsobenie

a podklady

objednávateľa.

6.1. Vykonávateľ zabezpeči technickú pomoc použitím podkladov. ktoré poskytne
objednávateľ v dohodnutých termínoch.
6.2. V rámci svojho spolupôsobenia
sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu
nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov.
doplňujúcich údajov a pod .• ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spolupôsobenie
poskytne vykonávateľovi
najneskôr do 7 dní od
jeho vyžiadania.

Ostatné

VII.
ustanovenia

7.1. Vykonávateľ bude prí zabezpečovaní
činností podľa tejto zmluvy a jej dodatkov
postupovať s odbornou starostlivosťou.
Svoju čínnosť bude vykonávateľ
uskutočňovať v súlade so záujmami objednávateľa
a podľa jeho pokynov.
7.2. Ak dohody uzavreté podľa bodu 7.1. tejto zmluvy majú vplyv na predmet alebo
termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy
záväzku.
7.3. Objednávateľ a vykonávateľ sa zaväzujú. že obchodné a technické informácie.
ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia
tretím osobám bez jeho
písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre
plnenie podmienok tejto zmluvy a jej dodatkov.
7.4. Vykonávateľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností
nevyhnutných
k plneniu predmetu tejto zmluvy.

Záverečné

VIII.
ustanovenia.

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými
osobami oboch
zmluvných strán.
8.2. Meniť a doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov.
ktoré budú platné. ak budú podpísané oprávnenými osobami oboch zmluvných
strán.
8.3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom texte.
8.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach.
z ktorých jedno si ponechá
objednávateľ a jedno vykonávateľ.

V Trnave.

Vykonávateľ

/,2

b :20,11

V Šaštíne - Strážach.

Objednávateľ

lP G 201{

