ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov medzi
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Http://www.trencin.sk

Mesto Trenčín
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín
00312037
2021079995
SK202107995
Československá obchodná banka, a.s., korporátna
pobočka Trenčín
25581243/7500
SK61 7500 0000 0000 2558 1243
032/6504111
032/7432836
ivana.latkoczyova@trencin.sk

ďalej len „Objednávateľ“
a
Poskytovateľ:
Zastúpený :
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel.:
e-mail:
ďalej len „Poskytovateľ“
spoločne ako „Zmluvné strany“

Preambula
Táto Zmluva je uzatváraná na základe výsledku súťaže na predmet zákazky „Externý projektový
manažment MŠ Kubranská“ - zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Poskytovateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto Zmluve stanovené, je
spôsobilý na plnenie predmetu tejto Zmluvy a je oprávnený túto Zmluvu uzatvoriť.

I.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi služby spojené
so zabezpečením externého manažmentu pri implementácii projektu s názvom „Obnova
Materskej školy Kubranská 20 Trenčín 911 01“ (ďalej len „Projekt“) uskutočneného v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia v zmysle schválenej Žiadosti o NFP, Zmluvy
o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO4-SC431-2017-19 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“)
a podľa Príručky pre prijímateľa Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len
„Príručka pre prijímateľa“) a záväzok Objednávateľa za poskytnutú Službu uhradiť dohodnutú
odplatu.

1.1.

1.2.

Predmet Zmluvy

Poskytovateľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytovať predovšetkým nasledovné služby:
spracovanie a podanie žiadostí o platbu
zabezpečenie monitoringu počas trvania projektu vrátane následného monitoringu,
predkladanie monitorovacích správ,
predkladanie žiadostí o zmenu
poskytovanie odborného poradenstva
zabezpečovanie komunikácie s riadiacim orgánom, resp. sprostredkovateľským orgánom pod
riadiacim orgánom,
- poskytnutie potrebnej súčinnosti riadiacemu orgánu (ďalej len „RO“), resp.
sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) počas realizácie
aktivít projektu,
- zúčastňovanie sa kontrol na mieste vykonávaných RO, SORO, resp. iným oprávneným
orgánom,
- pri výkone svojej práce je povinný spolupracovať s vedením mesta a inými zodpovednými
pracovníkmi, zúčastňujúcimi sa na realizácii projektu Obnova MŠ Kubranská 20 Trenčín
a v meste Trenčín.
-

1.3.

Poskytovateľ sa zaväzuje splniť predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

II.

Čas plnenia

2.1.

Poskytovateľ je povinný realizovať služby uvedené v čl. I. bod 1.2 tejto Zmluvy v rozsahu a v
súlade s termínmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP a Príručke pre prijímateľa počas celej
implementácie Projektu, t.j. od účinnosti Zmluvy do konečného ukončenia implementácie
Projektu. Termín na odovzdanie jednotlivých monitorovacích správ, žiadostí o platbu a ostatnej
dokumentácie stanovuje RO, resp. SORO, pričom predpokladaný časový rozsah je 1 800 hodín
počas realizácie Projektu.

2.2.

V prípade omeškania sa Poskytovateľa s poskytnutím Služby podľa tejto Zmluvy má
Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % denne z celkovej ceny za
poskytnutie Služby podľa čl. IV bod 4.1 tejto Zmluvy za každý omeškaný deň.

III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1.

Poskytovateľ je povinný zrealizovať Predmet zmluvy vo všetkých etapách implementácie
Projektu riadne, včas, a v súlade s relevantnými právnymi predpismi a regulatívmi v zmysle
Zmluvy o poskytnutí NFP, Príručky pre prijímateľa súvisiacej s implementáciou Projektu a
požiadavkami RO a SORO.

3.2.

Poskytovateľ je povinný poskytnúť Službu s odbornou starostlivosťou, podľa svojich najlepších
schopností a vedomostí v súlade so záujmami Objednávateľa ako aj podľa jeho pokynov a
inštrukcií rozhodných pre poskytovanie Služby; a to prostredníctvom svojich zamestnancov,
interných a/alebo externých spolupracovníkov a/alebo pomocou tretích osôb, ktoré tým poverí.

3.3.

Poskytovateľ je povinný pravidelne, resp. na základe požiadavky, informovať Objednávateľa
o stave implementácie Projektu.

3.4.

Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetky potrebné informácie a súčinnosť
nevyhnutné k riadnemu a včasnému plneniu predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu. Toto
spolupôsobenie poskytne Objednávateľ Poskytovateľovi v termíne najneskôr do 5 dní od jeho
písomného vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú zmluvné strany v prípade, ak sa bude jednať o
spolupôsobenie, ktoré nemôže Objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

3.5.

Ak Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ vykonáva Predmet zmluvy v rozpore s touto Zmluvou
a/alebo pokynmi Objednávateľa podľa bodu 3.1 a/alebo 3.2 tohto článku, je Objednávateľ
oprávnený písomne vyzvať Poskytovateľa, aby poskytoval Službu v súlade so Zmluvou a na tento
účel určiť dodatočnú lehotu pre odstránenie porušenia Zmluvy. Ak Poskytovateľ v dodatočnej
lehote určenej vo výzve podľa predchádzajúcej vety porušenie Zmluvy neodstráni a nebude
poskytovať Službu riadne, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpením od
Zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu spôsobenej škody v celom rozsahu.

3.6.

V prípade, ak dôjde k skončeniu tejto Zmluvy pred riadnym ukončením Zmluvy podľa Zmluvy o
poskytnutí NFP a Príručky pre prijímateľa z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom,
Poskytovateľ je povinný bezodkladne odovzdať Objednávateľovi všetky Objednávateľom
odovzdané alebo pre Objednávateľa vytvorené dokumenty, podklady, písomnosti alebo iné
informácie, v akomkoľvek štádiu rozpracovanosti.

3.7.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré získa
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, tieto informácie nesprístupní tretím osobám a ani ich
nepoužije v rozpore s účelom tejto Zmluvy sám alebo neumožní takéto použitie tretím osobám
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Táto povinnosť sa nevzťahuje na
poskytovateľa NFP a ním určené osoby, ako i prípady, kedy je Objednávateľ povinný poskytnúť
určité informácie v súlade s osobitnými zákonmi.

3.8.

Poskytovateľ je povinný postupovať pri realizácii predmetu tejto Zmluvy s náležitou
starostlivosťou tak, aby bola v náležitej miere zabezpečená ochrana hmotného a nehmotného
majetku Objednávateľa.

3.9.

V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností podľa bodu 3.7 alebo 3.8 tohto článku, má
Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny za poskytnutie
Služby podľa čl. IV bod 4.1 tejto Zmluvy, a to aj opakovane za každé takéto porušenie.
Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu spôsobenej škody,
a to aj vo výške presahujúcej uhradenú zmluvnú pokutu ani nárok na odstúpenie od Zmluvy.

3.10. Ustanovenie bodu 3.7 tohto článku platí aj po poskytnutí Služby podľa tejto Zmluvy, a to až do
doby kedy sa tieto informácie postupom Objednávateľa stanú verejnými.

IV.
4.1.

Odmena

Odmena za poskytnutie Služby bola určená na základe ponuky Poskytovateľa, ktorú predložil
Objednávateľovi v procese verejného obstarávania, ktorý predchádzal uzatvoreniu tejto Zmluvy,
a to nasledovne:
Cena za 1 hodinu poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy bez DPH .................. EUR (slovom
......................... EUR)
DPH .................................................... EUR (slovom ............................... EUR)
Celková cena: .................................................... EUR (slovom ............................... EUR)
(doplní uchádzač)
V prípade, ak poskytovateľ nie je platca DPH uvedie túto skutočnosť v tejto Zmluve).

4.2.

Odmena podľa bodu 4.1. tohto článku je splatná mesačne na základe faktúr vystavených
Poskytovateľom, a to do 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Prílohou faktúry
musí byť Protokol o vykonaných činnostiach, obsahujúci vyúčtovanie osobohodín, ktoré
Poskytovateľ oprávnene a preukázateľne vynaložil za obdobie alebo za činnosti, na ktoré sa
vzťahuje faktúra. Odmena podľa bodu 4.1. tohto článku je hradená za 1 hodinu poskytovania
služieb podľa tejto Zmluvy až do vyčerpania maximálneho množstva osobohodín, uvedených
v čl. 2 bod 2.1. tejto Zmluvy.

4.3.

V prípade, ak faktúra vystavená Poskytovateľom nebude obsahovať všetky náležitosti
vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v nej budú uvedené nesprávne
údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi v lehote do 10 pracovných dní od jej
prevzatia na opravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti podľa bodu 4.2 tohto
článku a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry.

4.4.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi odmenu, podľa tohto článku, v dohodnutej
lehote splatnosti. V prípade omeškania sa s úhradou odmeny, má Poskytovateľ nárok na úrok z
omeškania vo výške 0,05 % denne z neuhradenej výšky odmeny, na ktorú má Poskytovateľ nárok
podľa jednotlivých bodov tohto článku.

4.5.

V dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky výdavky, ktoré Poskytovateľovi vznikli v súvislosti
s poskytnutím Služby.

V.

Trvanie zmluvy

5.1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do konca realizácie
Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Príručky pre prijímateľa.

5.2.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi poradenstvo aj po skončení realizácie
Projektu, alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov určených na predmet tejto Zmluvy, a to
bezodplatne, až do ukončenia obdobia udržateľnosti Projektu.

VI.
6.1

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach Zmluvou výslovne neupravených sa právne vzťahy
medzi nimi budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6.2

Zmeny a dodatky k tejto Zmluvy je možno vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba
formou písomných dodatkov k tejto Zmluve.

6.3

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy je im dostatočne určitý a zrozumiteľný, je prejavom
ich slobodnej a vážnej vôle, Zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na znak súhlasu
ju vlastnoručne podpísali.

6.4

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov.

6.5

Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých Poskytovateľ obdrží dva rovnopisy
a Objednávateľ tri rovnopisy.

V Trenčíne, dňa ...............

V ......................................, dňa ...................

---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Mgr. Richard Rybníček
Primátor Mesta Trenčín

