tete

_

Eurohotácie
~"".t.ak~

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ EXTERNÉHO
PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
(uzatvorená v

zmysle

§ 269

a nasledujúcich

Článok

zákona

č.

513/1991

Zb.)

I

ZW'!,iNÉSDr\NX
Poskytovateľ:
obchodnimmo:
IÍdh:
IJZllJfújxni:

kon/aktnáD.loba:
lCO:
OIC:

Euro Dotáde,a. S.
NaŠefr:mici 1280/8,01001 Zilina
Ing. Peter Sládek, predseda predstavenstva
Ing. Slavomír Švaňa, riaditeľ prípravy
projektov
36438766
2022122520

IC DPH:

SK2022122520

bankovirpojmif:
fMN:

SWIFf:
Olxhod'!Ýrttft1ff:

Okresn}'

súd

Žilina, odd.

Sa, vložka

J0634/L
ďalej

[en "poskytO\'alCľ"

ďalej

lcn

Objednávateľ:
MestoŠaštin-5tráže
Alej 549, 90841 Šaštín~Stciže
VZI1Jtújxlli:

Ing. Radoslav

Prstek,

primátor

k01lIo/e!náI)Joba:
lCO:

Ing.

Prstek,

primátor

00310069

Radoslav

Článok

PRWNfT

"obJcdnávatel'"

II

7N! JJYX

1

Predmetom tejto zmlm1"je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa externý manažment
k projektu a výber dodávateľa s pncovným názvom "Sddn - Stráže splašková
kanalizácia"', ktor}'
bude predložený v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR, Operačný
program Zivotné
prostredie

2.

Predmet zmluv)"zahŕňa:
spracovanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok (ďalej ZoNFP) - ~1"pracovaniežiadosti,
opisu projektu a potrebn)'ch pnloh podľa požiadaviek výzvy. Súčasťou je aj poradenská
a konzultaéná činnosť pri identifikácii
spôsobom kofinanccvania,
zabezpečovaní povinn)'ch
a nepovinných
príloh ( zoznam povinnj'ch pnloh bude špecifikovaný formou dodatku, po
vyhlásení V)"ZV)" na predkladanie žiadostí o NFP v rámci operačnebo programu životné
prostredie).

3. Objedná--ate!' sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre uskutočnenie potrebného prieskumu. dodať
podkladové materiály a účtovné
doklady potrebné pre spracovanie diela, na \ThoI(J\"~
podkladovj'ch materiálov a ostatnej dokumentácie podľa požiadavky poskytovateľa v zmysle priloby
'.1 tejto zmluvy.

UN \ z:\
1.

Zmluvné

Článok III
PBfDNfI?\lI

!JYX

strany dohodli cenu služieb nasledovne:

odmena poskytovateľa za spra<:ovanieZoNFP podľa čl.
stanovená dohodou amluvnýcb strán vo výške 3.500,- Eur

2.

II,

ods. 2, písm. a) tejto zmluvy je

Ceny uvedené v zmluve sú bez DPH. Poskytovatel' je platcom DPH. DPH je stanovená v zmysle
platnejlegislaúvySR.

TFR1>1ÍN

poSK)JNlmo

Článokrv
SIlIlE 1 PI 1TQBNÉpqR'nfNKX

1.

Obdobie zabezpečenia externého projektového manažmentu vcit:ane verejného obstarávania je
nasledovné:

3

Termín dodania požadovaných podkladov, účtovn)'ch dokladov a iných materiálov ku spracovaniu
ZoNFP zo ,~oy objednávateľa podľ. '''oku 11,
zmluvy je mio. IO pracovných do; p''''
tennínom podľa ods. 1, písm. a) tohto článku.

'"'0

4

Dohodnutá odmena podl'a článku III, ods. I, písm. a) tejto zmluvy je splatná na základe vystavenej
faktúry do 14 dni odo dňa odovzdania ZoNFP na RO/SaRa

5

V pripade omeškania so zaplatením odmeny za služby podľa
článku III sa objednávateľ zaväzuje
zaplatiť poskyt<waleľ<wiúrok z omeiikania vo v}'ške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania
odo dňa nasledujúceho po lehote splamosri faktÚr)"až do zaplatenia

Článok V
PRoJEKTO tQ1jIID pBQ1ftill!
1. l'redmetom tejto zmluvy
(A)

Jeexterný projektový manaiment,

ktory pozostáva zo'

spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh v zmysle
podmienok výzvy s kódom ~.
Žiadosť o nenávratn}' finančný príspevok bude
poskytovateľom zhotovená a odovzdaná v požad<wanom počte \]'hlasovateľovi výzv)",resp. inej
organizácii určenej vyhlasovateľom, v tennme určenom vyhlasovatel'om výzvy, v podobe určenej
vyhlasovateľom výzvy a v takej kvalite, že bude splŕiar' požiadavky stanovené vo výzve. Rozsah
žiadosti o nenávratný finančn};príspevok a podmienky jeho realizácie sú podrobne upravené vo

'l'z\'e. Poskytovateľ je povinn)' postupovať pri zhotovení diela podľa pokynov vyhlasovate!'a
'1'ZVYresp. riadia<;ehoorgánu a v zmysle týchto pokynov dodržať všetky právne nonny a ostatné
preukázateľne požadované
náležitosti určené vo výzve. Poskytovateľ zodpovedá za naplnenie aj
procesnej stcinky žiadosti. Postupuje odborne, konzultuje s objednávateľom, úradmi, v dobrej
viere dosiahnuť cieľ - získanie nenšvratného finančného príspevku pre objednávateľa.
Príslušn)TIu orgánmi vytknuté nedostatky bez zbytočného odkladu odstráni. Objednh'3teľ berie
na vedomie, že môže získať nenávratný finančný príspevok, ale nemá vopred na ňu zákonný
nárok

ClánokVI
pj'$IFPQIFm:iW'j
I.

Poskytovateľ nezodpoveJá za obsah a vierohodnosť dodaných podkladových materiálov, účtovných
dokladov a iných vecí, ktoré mu boli dodané objednávateľom ako veci potrebné k poskytnutiu služby.

2

Omeškanie poskytovateľa s plnením predmetu zmluvy podľa dohodnutých termínov sa považuje za
porušenie povinnosti poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a objednávate!' ma právo odstúpiť
od tejto zmluvy po uplynutí 7-dnovcj lehoty od doručenia písomnej v)"L\ľ poskytovateľovi,
ktorou
poskytovateľa vyzval na plnenie podľa tejto zmluvy,

3

Nedodanie poiadovan)""ch podkladov, účtovných dokladov a iných materiálov zo strany objednávateľa
podľa článku n, ods. 3 tejto zmluvy sa považuje za porušenie povinnosti objednávateľa vyplývajúcich
z tejto zmluvy a poskytovateľ má právo na okamžité odstúpenie od zmluvy po uplJ'flutí 7-dňovej
lehoty, ktorou vyzval objednávateľa k náprave a plneniu zmluvn};ch povinností

4.

Zmluvné strany bení na vedomie, Že všetky infonnacie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením tejto
zmluvy dozvedia, sa považujú
za dôverné a kloré sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy, za
obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka

5. Objedná,·atel' je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi schválenie (pripadne zamietnutie)
žiadosti v zmysle článku ll, ods. I vrátane výšky schváleného finančného príspevku do 7 pracovných
dní odo dňa, od obdŕžania oznámenia o schválení žiadosti

Sp, NENlf

Clanok VII
POWITNJ"rt

p9Y'NN95TI

sl llley

1. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzati 1 kópie rovnopisu ZoNFP v sídle poskytovateľa,
o čom bude vypracovaný oficiálny protokol o odovzdaní 1 prevzati
diela potvrdený
oboma
zmluvnými stranami.
2.

K prevzatiu ZoNFP vyzve objednávateľa písomne alebo telefonicky poskytovateľ. Po doručení vyššie
uvedenej výzvy na prevzatie diela sa objednávate!' za,'iizuje zhotovenú ZoNFP od poskytovateľa
alebo ním poverenej osoby prevziať do ; pracovnfch dní.

3

Originál a ostatné požadované kópie žiadosti o nenávratný finančn}' príspevok
doruči poskytovateľ
na
vlastné naklady na adresu uvedenú ,'0 '1'zve pre prijímanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok,
resp. dohodne s objednávateľom iný spôsob predloženia žiadosti o nenávratný príspevok
I' zmysle
podmienok definovaných
zo strany vyhlasovateľa
výzvy.

Článok VIII

==
l.

Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluv)' je možne uskutočniť
a oboma zmluvnými
stranami
podpísaného
dodatku k tejto zmluve.

fonnou písomného, čialovaného
Ústne dohovory sú neplatné

Čl:inokIX

l.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny úd2.jov o zmluvných
stranách uveden}'ch v úhlaví
tejto zmluvy tíeto písomne a preukazne oznámia druhej strane bez zbytočného
odkladu

2.

Veci konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvne etranj- ,. prípade potreby riešiť podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka
a ostatných súvisiacich
predpisov právneho poriadku
Slovenskej republiky (napr. Občiansky zákonník, autorský dkon a pod).

3

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade príslušnej situácie,
zmluvy a jej dodatkov prechádzajú na ich právnych nástupcov.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že vsetky spory vzniknuté Z právnych vzťahov z tejto zmluvy, alebo
súvisiacich S touto zmluvou, vrátane všetkých
vedľajškh právnych vzťahov, nárokov na vydanie
bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o plamosť, výklad, zánik tejto zmluvy
alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie
Rozhodcovskému súdu Slovenskej
obchodnej a priemysdnej komory (ďalej len "Rozhodcovský súd'') zriadený pri Slovenskej obchodnej
a priemyselnej
komore, podl'a ustanovení Rokovacieho poríadku a Štatútu rozhodcovského súdu.

5

Zmluvné Stmny v zmysle ust. § 42 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom
konaní v znení
neskorších
predpisov vylučujú zrošenie rozhodnutia Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komory \' rámci obnovy konania podľa prislušn}'ch ustanovení Občianskeho súdneho
poriadku.

6

Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z
a poskytovateľ dostane dva originály zmluvy.

7,

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma
deň po zverejnení v centrálnom registri zmlú".

8.

ktorých

všetky

ich práva a povinností z tejto

objednávateľ dostane jeden originál zmluvy

zmluvnými

stnlnami a účinnosť nasledujúci

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto lmluvy, jej obsahu porozumeli, sú si
právnych následkov 7, nej '1"plývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú,
že ich zmluvná voľnosť
nie je
obmedzená. Vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť
tejlOzmluv)'azmariťtakjejúčd.
vedomí

Šastín

iIi!!ro~~1iN!s'flikE
Alej 549
90841 S,!!'.-8""

z.objedná","eľ.

V Žiline, dňa

21.1.2011

