ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB č.12/2016
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárna zástupca:
IČO:
DIČ:

Obec Radvaň nad Laborcom
Radvaň nad Laborcom 76, 067 01 Radvaň nad Laborcom
Michal Svičin, starosta obce
00323454
2021173748

ďalej len „objednávateľ“

Poskytovateľ:
Sídlo:
Poštová adresa:
Zastúpená:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
Peňažný ústav:
Č. účtu:

K&P AGENCY s.r.o.
Dedačov 12, 067 12 Dedačov
Duchnovičová 478/25, 068 01 Medzilaborce
Ing. Adriánom KALIŇAKOM
44 484 372
2022717114/SK2022717114
Dexia Banka Slovensko a.s.
8933060001/5600, IBAN: SK53 5600 0000 0089 3306 0001

Zapísaný v obchodnom registri OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 20862/P
ďalej len „poskytovateľ“

Článok II.
Predmet zmluvy
2.1

Zmluvné strany sa dohodli že poskytovateľ za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre
objednávateľa
zabezpečí
poskytnutie
služby
v rozsahu:
poradenstvo
v oblasti
environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu „Revitalizácia centra obce Radvaň
nad Laborcom“ financovaného z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 v rámci opatrenia: 7
–Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podpopatrenia: 7.2. – Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, výzva č.
13/PRV/2015

2.2

Predmetom zmluvy je poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti
projektu ako oprávnený výdavok v zmysle podmienok výzvy uvedenej v predchádzajúcom
bode zmluvy.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1
3.2
3.3
3.4

Objednávateľ je povinný poskytovať poskytovateľovi pri riešení konkrétnej veci potrebnú
súčinnosť najmä mu poskytnúť všetky dostupné informácie a písomné podklady.
Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach objednávateľa o
ktorých sa dozvie.
Poskytovateľ je povinný skontrolovať úplnosť predložených dokladov a upozorniť
objednávateľa na zistené nedostatky alebo ich neúplnosť, nekompletnosť .
Poskytovateľ je povinný postupovať pri zriaďovaní záležitosti s odbornou starostlivosťou a
pozornosťou.

Článok IV.
Termín plnenia predmetu zákazky
4.1

Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku 2. tejto zmluvy sú dojednané nasledovné:
Začiatok prác:
nasledujúci deň po nadobudnutí účinnosti zmluvy
Ukončenie prác: odovzdaním záverečnej žiadosti o platbu a záverečnej monitorovacej správy

Článok V.
Odmeňovanie poskytovateľa
5.1

Cena za poskytnutie služieb v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je výsledkom procesu
verejného obstarávania na predmet zákazky, ktorým bolo poradenstvo v oblasti
environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu, ako oprávnený výdavok v zmysle
výzvy č. 13/PRV/2015 v rámci projektu z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 v rámci
oparenia: 7 –Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podpopatrenia: 7.2. –
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie. Zmluvná cena predstavuje cenu najvýhodnejšej cenovej ponuky predloženiej v rámci
procesu verejného obstarávania realizovaného v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
20,00 EUR/hod. bez DPH x 240 hod. = 4 800,00 EUR bez DPH

Cena bez DPH:
DPH:
Cena celkom:
5.2

4 800,00
960,00
5 760,00

EUR
EUR
EUR

Úhrady za poskytnuté služby budú realizované postupne takto:
5.2 a) úhrada za 1. časť poskytnutia služieb vo výške 50% z celkovej ceny za poskytnuté
služby podľa bodu 5.1 zmluvy, bude fakturovaná po prvej zálohovej platbe, pričom podkladom
pre fakturáciu bude preberací protokol za poskytnutú služby.
5.2 b) zvyšok úhrady vo výške 50% z celkovej ceny za poskytnuté služby podľa bodu 5.1
zmluvy, bude fakturovaná po odovzdaní záverečnej žiadosti o platbu a záverečnej
monitorovacej správy, pričom podkladom pre fakturáciu bude preberací protokol za poskytnutú
služby.

5.3

Poskytovateľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné náležitosti
daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.

5.4

Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať náležitosti
požadované v bode 4.3. vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Spôsob plnenie predmetu zmluvy
6.1

Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia platných
zákonov a súvisiacich predpisov, všeobecné záväzné predpisy a ustanovenia tejto zmluvy
a budú sa riadiť predloženými podkladmi a a pokynmi objednávateľa.

Článok VII.
Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
7.1 Plnenie predmetu tejto zmluvy uskutoční poskytovateľ podľa podkladov, ktoré objednávateľ
odovzdá poskytovateľovi a ktorých poskytnutie je závisle od objednávateľa. Za správnosť
a úplnosť týchto podkladov zodpovedá objednávateľ.
7.2 Plnenie predmetu tejto zmluvy zabezpečí poskytovateľ na základe podkladov, ktorých prípadná
ďalšia potreba vznikne aj v priebehu plnenia predmetu zmluvy a ktorých poskytnutie je závislé od
objednávateľa. Budú špecifikované alebo požadované poskytovateľom v rámci spolupôsobenia.
7.3 V priebehu plnenia tejto zmluvy sa bude objednávateľ zúčastňovať konzultácii so poskytovateľom
podľa vlastného uváženia a požiadavky, príp. na základe výzvy zhotoviteľa.

Článok VIII.
Zodpovednosť za vady
8.1 Poskytovateľ nezodpovedá za vady ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa a poskytovateľovi ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť
ich nevhodnosť, prípadne ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
8.2 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť
bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu poskytovateľa. Poskytovateľ sa
zaväzuje po uplatnení reklamácie objednávateľa reklamovanú vadu bezodkladne odstrániť.

Článok IX.
Platnosť zmluvy
9.1 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť
nadobudne po odsúhlasení procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP a dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
9.2 Objednávateľ môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať. Ak výpoveď
neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda účinnosť dňom keď sa o nej poskytovateľ dozvedel.
9.3 Táto zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú. Zmluva je platná počas celej doby trvania projektu.

Článok X.
Osobitné ustanovenia
10.1

Poskytovateľ je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti s odbornou starostlivosťou
a k spokojnosti objednávateľa.

10.2 Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti ktoré zistil pri zariaďovaní
záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa.
10.3 Poskytovateľ sa nesmie od pokynov objednávateľa odchýliť. Ak poskytovateľ túto povinnosť
poruší, zodpovedá za spôsobené škody objednávateľa.
10.4 Poskytovateľ zodpovedá za škody na veciach prevzatých od objednávateľa.
10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach,
s ktorými sa oboznámia pri plnení tejto zmluvy a skutočnostiach týkajúcich sa predmetu
zákazky s tým, že nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú poskytnuté
tretej osobe.

10.6 Od účinnosti výpovede je poskytovateľ povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď
vzťahuje okrem činnosti, ktorých priebeh nemôže ovplyvniť. Je však povinný objednávateľa
upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej
objednávateľovi nedokončením alebo porušením činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitostí.
10.7 Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má poskytovateľ nárok na úhradu
Nákladov vynaložených podľa § 572 Obchodného zákonníka a na primeranú časť odplaty.
10.8 Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok poskytovateľa uskutočňovať činnosť, na ktorú sa
zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla objednávateľovi škoda , je poskytovateľ povinný
ho upozorniť , aké opatrenia treba zabezpečiť na jej odvrátenie. Ak objednávateľ tieto opatrenia
nemôže zabezpečiť ani v súčinnosti iných osôb a požiada poskytovateľa aby ich vykonal sám, je
poskytovateľ povinný na to prihliadať za osobitnú úhradu.
10.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že akceptuje autorské práva poskytovateľa k písomným materiálom,
ktoré od neho obdrží a prehlasuje, že ich použije len pre účely určené touto zmluvou.
10.10 Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v súvislosti s plnením
predmetu tejto zmluvy v rozsahu príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia
11.1 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach , z ktorých Objednávateľ obdrží dva
vyhotovenia a Poskytovateľ jedno vyhotovenie.
11.2 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo
forme písomných vzájomne odsúhlasených dodatkov.
11.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy na webovej stránke
objednávateľa.

V Radvani nad Laborcom dňa 2.3.2016

........................................
Objednávateľ

...........................................
Poskytovateľ

