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ZMLUVA
O EXTERNOM PROJEKTOVOM MANAŽMENTE Č. ML210911
1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Zhotoviteľ

číslo účtu

Premier Consulting, spol. s r.o.
Františkánov 3, 945 01 Komárno
35860235
Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro,
vložka číslo 16185/N
2623846458/1100, Tatra Banka, a.s .

v zastúpení

Miroslav Lopata,

Obchodné meno
Sídlo
IČO

zapísaný

(ďalej

1.2.

iba ako

konateľ

"Zhotoviteľ")

Objednávateľ

Trenčín

názov

Mesto

sídlo

Mierové Námestie 2, 911 64

IČO

00312037

zast.

Mgr. Richard
(ďalej

1.3.

Zmluvné strany uzatvárajú
"Zmluva"):

2.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1.

Zhotoviteľ

podľa

len ako

Rybníček,

Trenčín

primátor

"Objednávateľ')

§ 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu

(ďalej

len

je obchodnou spoločnosťou založenou podľa práva platného na území Slovenskej republiky,
ktorá disponuje skúsenosťami v oblasti podnikateľského poradenstva pri uchádzaní sa o poskytnutie
a čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov programov Európskych
spoločenstiev.

2.2.

Objednávateľ má po schválení Žiadosti uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí príspevku, na základe ktorej

mu vzniklo právo na nenávratný finančný príspevok pre financovanie realizácie Projektu.
2.3.

Vzhľadom

na uvedené skutočnosti , a vzhľadom na záujem Objednávateľa o zabezpečenie externého
projektového manažmentu svojho Projektu Zhotoviteľom, sa zmluvné strany dohodli na spolupráci, a to
v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej v Zmluve uvedených.

3.

PREDMET ZMLUVY

3.1.

Predmetom tejto Zmluvy je
3.1 .1.

záväzok

Zhotoviteľa

vykonávať

za podmienok, v rozsahu,
a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve
pre Objednávateľa Externý manažment Projektu v zmysle článku 4 Zmluvy,

3.1.2.

záväzok Objednávate ľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie činností podľa tejto Zmluvy
odplatu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.

4.

ČINNOSŤ ZHOTOVITEĽA

4.1.

Zhotoviteľ

(ďalej

4.2.

bude vykonávať pre Objednávateľa na jeho písomnú žiadosť externý manažment Projektu
aj ako "Externý manažment"), pozostávajúci z nasledovných činností:

4.1 .1.

vypracovanie žiadostí o platbu;

4.1.2.

vypracovanie pravidelných monitorovacích správ Projektu ;

4.1.3.

súčinnosť

4.1.4.

riešenie

pri kontrolách realizácie Projektu zo strany Riadiaceho orgánu;

sťažností

na Riadiacom orgáne;

Objednávateľ

sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť, a všetky informácie, podklady,
dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, a ktoré od neho bude Zhotoviteľ
požadovať, potrebné na splnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a to neodkladne,
najneskôr d01 dní od obdržania požiadavky Zhotoviteľa na takúto súčinnosť .

°

4.3.

Zhotoviteľ

je povinný

postupovať

pri plnení svojich záväzkov stanovených touto Zmluvou s odbornou
je najmä povinný postupovať v súlade s príslušnou príručkou príp.
metodickým pokynom zverejneným Riadiacim orgánom v súvislosti s Opatrením.

starostlivosťou .

Zhotoviteľ

Zhotoviteľ

poskytovať

4.4.

Externý manažment priebežne - podl'a písomných požiadaviek
Objednávateľa, pričom po ukončení všetkých činností Externého manažmentu , o ktoré Objednávateľ
požiada podľa tejto Zmluvy, podpíšu Zmluvné strany preberací protokol o poskytnutí Externého
manažmentu. Činnosti uvedené v bodoch 4.1 .3 a 4.1.4. je Zhotoviteľ povinný vykonať kedykoľvek
v budúcnosti na základe písomnej resp. mailovej požiadavky Objednávateľa .

5.

ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1.

Za vykonanie Externého manažmentu podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť
Zhotoviteľovi odmenu (cenu) vo výške 2.500,- EUR (ďalej aj ako "Paušálna odmena"), ktorú sa
Objednávateľ zaväzuje zaplatiť nasledovne:

bude

- do 5 dní odo

dňa

nadobudnutia

účinnosti

tejto zmluvy - 1250,-€

- po podaní druhej kompletnej Žiadosti o platbu - 1250,-€, splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej
doručenia Objednávateľovi

5.2

V prípade, že bude Zhotoviteľ vykonávať Externý manažment priamo u Objednávateľa, alebo priamo
na Riadiacom orgáne, sa Zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ zaplatí za takýto Externý
manažment okrem Paušálnej odmeny aj hodinovú odmenu vo výške 30,- EUR za každú i začatú
hodinu vykonávania Externého manažmentu (ďalej aj ako "Hodinová odmena", a spolu s Paušálnou
odmenou aj ako "Odmeny'').

5.2.

Zhotoviteľ má popri nároku na Odmeny aj nárok na náhradu hotových výdavkov na cestovné, a to
v paušálnej sume 75,- EUR + DPH za každú jednu cestu za Objednávateľom (najmä /nie však výlučne/
do miesta jeho sídla).

5.3.

Objednávateľ

bude

platiť Zhotoviteľovi

Hodinovú odmenu a výdavky na cestovné na základe faktúr
vystavených Zhotoviteľom. Splatnosť Hodinovej odmeny a výdavkov na cestovné bude 15 dní odo dňa
vystavenia príslušných faktúr. Zhotoviteľ má právo vystaviť takúto faktúru raz mesačne najskôr
v posledný deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa Hodinová odmena a náhrada výdavkov platí.

5.4.

Zhotoviteľ

je platcom dane z pridanej hodnoty. Odmeny Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa rozumejú
bez dane z pridanej hodnoty, pričom Zhotoviteľ vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných
právnych predpisov.

6.

OSOBITNÉ DOJEDNANIA

6.1.

Pre prípad porušenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť čo i len časť ktorejkoľvek platby odmeny alebo
náhrady, sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania so zaplatením dlžnej sumy.

6.2.

Omeškanie Objednávateľa so zaplatením čo i len časti ktorejkoľvek platby odmeny alebo náhrady sa
považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní
s platením čo i len časti odmeny alebo náhrady, má Zhotovitel' právo pozastaviť vykonávanie činností
podľa Zmluvy.

6.3.

Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním činnosti podľa Zmluvy počas doby, za ktorú je Objednávateľ
v omeškaní s povinnosťou poskytnúť súčinnosť, a počas doby, za ktorú je Objednávateľ v omeškaní
s povinnosťou zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu, náhradu alebo ich časť podľa tejto Zmluvy.

6.4.

Zhotoviteľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých alebo všetkých svojich povinností podl'a Zmluvy
tretiu osobu a za tým účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou potrebnú zmluvu. Za výkon činnosti
tretej osoby zodpovedá Zhotoviteľ vo vzťahu k Objednávateľovi, ako by konal sám.

6.5.

V prípade, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, má Zhotoviteľ právo odstúpiť
od Zmluvy, avšak len v tom prípade, ak doručil objednávateľovi písomnú výzvu na poskytnutie
súčinnosti v lehote určenej zhotoviteľom, ktorá nesmie byt' kratšia ako 7 dní odo dňa doručenia výzvy
a objednávateľa vo výzve upozornil na možnosť zhotoviteľa odstúpiť od zmluvy. V prípade takéhoto
odstúpenia patrí Zhotoviteľovi dohodnutá odmena, na ktorú má nárok na základe Zmluvy (vo výške
Odmien), podľa § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom posledná veta uvedeného ustanovenia (v
znení platnom v čase podpisu Zmluvy) sa pre vzťah založený touto Zmluvou nepoužije.

6.6.

Zhotoviteľ

je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy
kedykol'vek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to oprávnenými osobami (či už Objednávateľa
alebo inými osobami určenými na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č.Z
2211012054501 zo dňa 31.03.2010, ktorá bola uzavretá medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho
rozvoja SR a objednávateľom na implementáciu tohto projektu a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.

6.7.

Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi
Zhotoviteľa, zverejňovanom

súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena v zozname klientov
vhodnou formou, ako aj medzi referenciami Zhotoviteľa.

6.8.

Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas v zmysle zák. Č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov k
spracovanou osobných údajov Objednávateľa pre vlastné potreby Zhotoviteľa na účely súvisiace
s touto Zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú
so Zhotoviteľom na poskytovaní Externého manažmentu spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej
v rozsahu údajov, ktoré Zhotoviteľ získal na základe tejto Zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto
Zmluvou, a to v rozsahu osobných údajov uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ tiež súhlasí, aby Zhotoviteľ
mohol získavať jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných
dokladov a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosič informácií. Zhotoviteľ bude tieto
údaje chrániť a plniť si ďalšie povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov vyplývajúce z platnej
právnej úpravy.

6.9.

V prípade, ak zhotovitel' poruší niektorú zjeho povinností uvedených v tejto zmluve, najmä povinnosti
uvedené v čl. 4 a objednávateľovi vznikne v tejto súvislosti škoda, je zhotoviteľ povinný škodu
objednávateľovi nahradiť v lehote určenej v písomnej výzve objednávateľa na náhradu škody.

6.10.

Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak zhotovite!' poruší niektorú z jeho
povinností uvedených v tejto zmluve, najmä povinnosti uvedené v čl. 4.

7.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1.

Za "Opatrenie" sa pre účely tejto Zmluvy považuje opatrenie
definované v rámci Regionálneho operačného programu.

7.2.

"Riadiacim orgánom" sa pre
SR.

7.3.

"Žiadost'ou" sa pre účely Zmluvy považuje žiadosť Objednávate ľa o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku v rámci Opatrenia, na financovanie projektu Objednávateľa s názvom
Rekonštrukcia ZŠ ul. Hodžova (ďalej aj ako "Projekt"), kód žiadosti o NFP: NFP22110121476. Pred
podpisom tejto Zmluvy bola Žiadosť schválená.

7.4.

Za "Zmluvu o poskytnutí príspevku" sa pre účely Zmluvy považuje Zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku Č . Z 2211012054501 zo dňa 31 .03.2010, ktorá bola uzavretá medzi
Objednávateľom ako prijímateľom finančných prostriedkov a Ministerstvom výstavby a regionálneJ-rozvoja SR ako poskytovateľom finančných prostriedkov, a to na základe schválenej Žiadosti.

7.5.

Právny vzťah založený touto Zmluvou sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
upravujúcimi zmluvu o dielo, ako aj ustanoveniami Obchodného zákonníka upravujúcim i právne vzťahy
obsahom a účelom mu najbližšie.

7.6.

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ
spolu s prílohami a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie aj s prílohami.

7.7.

Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú
ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

7.8.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona Č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení.

Za

Zhotoviteľa:

V Komárne,

dňa

účely

1.1 . ".Infraštruktúra vzdelávania",

Zmluvy považuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Za
02.11.2011

Č.

V ..

obdrží tri vyhotovenia

Objednávateľa:

1u.~I/~f.. . ,dňa .J~:. .a.~ . (!'{f

f. {\
podpis anonym izov,;ný

Premier Consulting, spol. s r.o.
Miroslav Lopata,

konateľ

podpis anonymizovaný
Mesto Tren~n
Mgr. Richard

Rybníček,

Á mátor
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