ZMLUVA O POSKYTNUTI SLUZIEB

na poradenstvo, vypracovanie žiadosti o dotáciu
a externý manažment projektu financovaného z MV SR
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 a nasl. zákona NR SR č. 51311991 Z.z, (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov
l.

Zmluvné strany

Objednávatel:
Sídlo:
Zastúpený:
lCO:
DlČ:
Tel./ Fax:
E-mail:

právna

forma:

Obec Tesárske Mlyňany
Hlavná 647196;95'1 76 Tesárske Mlyňany
lng. Štefan Valkovič, starosta obce

00 308 528
20 21 038 030
037 l 642 69 17 l 037

l

642 69 18

obec

(d'alej len,,Objed návateř)

1,2. Poskytovateí:
Sídlo:
Zastúpený:
lCO:
lČ opH:
Tel.:
E-mail:
Právna forma:

PROUNION, a,s.
Piaristická 2,949 01 Nitra
lng. Daniel Ács, PhD., predseda predstavenstva
45 597 103
sK2o23o58422
037/65 42 421

info@prounion.sk
akciová spoločnosť,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, vložka č. 10420/N

(ďalej len,,Poskytovateť)

ll.

Predmet zmluvy
2.1

,

Predmetom tejto Zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej len ,,Zmluva") je závázok Poskytovatel'a voči
Objednávatel'ovi vykonať služby špecifikované nasledovne:

2.1,1. Spracovanie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 v rámci Výzvy číslo
Vll. Prezídia Hasičskéhoazáchranného zboru 2017 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Učelom výzvy je Podpora zvýšenia ochrany pred
požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov,
nadobudnutie budov na účelhasičských staníc a hasičských zbrojníc podl'a § 2 písm. c)zákona
č. 52612010 Z, z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
ktoré pozostáva z aktivít:

a)

b)
a)
b)

c)
d)

spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie podl'a platnej metodiky (,,Poskytovatel'dotácie")
spracovanie rozpočtu projektu
spracovanie iných relevantných príloh v zmysle dohody
konzultácie a poradenstvo pri spracovaní a zbieraní povinných príloh projektu
kontrola a kompletizácia žiadosti
realizácia verejného obstarávania
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2.1,2.

projektu, pozostáva z aktivít:
Externý manažment a implementácia podporeného

riešení

oskytovatel'a dotácie

čnéhovyhodnotenia plnenia podmienok zmluvy
o poskytnutí podpory.

2.2.Poskytovatel,sazavázujeposkytnúťsluŽbyvsúladespodmienkamidohodnutýmivtejto
a v podobe vyplýruajúcej
Zmluve a v súlade s platnými Jráunvri predpismi v iozsahu
z relevantných dokumentov,

2,3.

sa

ZmluvY zaPlatiť
zavázuje za poskytnutie slu_žieb.v zmysle ustanovení tejto

vi dohodnutú odmenu v zmy| le čl, lV tejto Zmluvy,

lll,
Čas a podmienky plnenia
31
3.2,

až do
plnenie predmetu tejto zmluvy začnedňom nadobudnutia účinnostizmluvy a bude trvať
od ovzd a n ia Záv er ečných s práv O bjed návatel'om,

Popotrebnýcháciíodobjednávatel'a.Poskytovatel'
najneskór v termíne uzávierky
óiu a odovz
spr
tí o dotáciu
na

výzvy

dneho a včasnéhospolupósobenia a splnenia

33

ného v tejto Zmluve, Po dobu omeškania
nie je PoŠkytovatel' v omeškaní so splnením
termíne,

34

Vprípade,žedÓjdekomeškaniuobjednávatel'apodl'abodu3.3'tohtočlánku,Poskytovatel'nie
jeviazaný termínom podl'a bodu 3,2,
lV.

Cena služieb a platobné podmienky
41

cena za poskytované služby je v

a bola stanoúeňá do

á Po.kvtouátelom
4,1,1 , Odmena za aktivity podl'a bodu 2,1,1,

j

zmluvy medzi objednávate|,om
rán nasledovne:
vo výške 500,- eur;

4.1.2'odmenazaaktivitypodl'abodu2'1.2.jestanovenávovýške500,-eur.

42

bez dane z pridanej hodnoty,
odmena poskytovatel,a podl,a bodu 4.1. tejto zmluvy sa rozumie
poskytóvater uvo'ciuie daň z pridane; 6oonoty podl,a platných právnych predpisov,
ňrdn1

43

je
po odovzdaní žiadosti o poskytnutie
Cena zaslužby podl,a bodu 4.1,1. tohto článku splatná
splatnosťou 14 dní,
dotácie. Zhotovitel,výstavífaktúru na uvedenú odmenu so

44

Cena zaslužby podl'a bodu

4.1 ,2, je splatná

i

formou dotácie (ďalej len ,,Zmluva o dotácii")
Poskytovatel' vystavuje faktúru za zrealizov an

harm'onogramu, najneskór pred spracovaním
doručenia faktúry.

45

poskytovatel, nevyhnutne alebo účelne

v dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky výdavky, ktoré
právne služby, poradenstvo,
vynaložil pri sptneni svojrro závázku-urát"n"-nákladov na
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realizované analýzy, konzultačné činnosti a podobne, ktoré vznikli Poskytovatel'ovi
či n

nostiach

sm

eruj

úcich k realizácii pred

m

pri

etu zm uvy.
l

V.

Spolupósobenie objednávatela
Objednávatel' sa zavázuje určiťzodpovedného pracovníka, ktorý bude stálym konzultantom
s Poskytovatel'om.
Objednávatel' je povinný odovzdať Poskytovatel'ovi všetky podklady potrebné pre riadne plnenie
predmetu Zmluvy najneskór do 5 pracovných dní po doručenípožiadavky na predmetné

podklady Objednávatel'ovi. Zoznam dokladov, ktoré je Objednávatel' povinný odovzdať
Pos kytovatel'ovi, pred ožíPoskytovatel' Objed návatel'ovi.
l

5.3.

Objednávatel' zodpovedá za úplnosťa pravdivosť odovzdaných podkladov, ako
skutočnosti v nich uvedené zodpovedajú realite a sú bez právnych vád.

5.4.

Objednávatel'

q za

to, že

sa d'alej zavázuje spolupracovať dohodnutým spósobom pri kompletizácii
predmetu zmluvy, a to najmá odovzdať všetky d'alšie podklady potrebné pre splnenie predmetu

zmluvy, ak ho o to Poskytovatel' požiada listom, faxom alebo elektronickou poštou, a to
najneskór do 5 pracovných dní od požiadania.
Vl.

Ďalšie dojednania

Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednému alebo obom zmluvným partnerom čiastočnealebo
úplne znemožnia plnenie ich povinností podl'a zmluvy, sú povinní sa o tom bez zbytočného
odkladu informovať a spoločne podniknúť kroky na ich prekonanie,

6.2.

Objednávatel' je oprávnený využiťvýstupy poskytovaných služieb iba na účelyvypllivajúce
z tejto zmluvy. Pre iné využitie je povinný uzavrieť s Poskytovatel'om zmluvu, ktorá toto použitie
upraví,

6,3.

Poskytovatel' sa zavázuje, že umožnívýkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných
zamestnancov v zmysle príslušnýchpredpisov SR a bude ako kontrolovaný subjekt privýkone
kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vypllivajú z uvedených predpisov, Kontrola móže byť
vykonávaná po celú dobu trvania závázkov zo zmlwy.
Zmluvné strany vysporiadajú v súvislosti s ukončením tejto zmluvy svoje práva a závázky
vypllivajúce z tejto zmluvy v súlade s právnymi predpismi a zásadami poctivého obchodného
styku.

Vll.

záverečnéustanovenia
Túto zmluvu je možnémeniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami

zmluvných strán.

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou
Slovenskej republiky, najmá Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a Autorským
zákonom v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany sa zavázujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s činnosťou
podl'a tejto zmluvy a označia ich ako dóverné, neprezradia tretej osobe a ani ich nepoužijúv
rozpore s ich účelompre svoje potreby.
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7.4.

Zmluva nadobúda Platnosť dňom podpisania o.bidvomi zmluvnými
stranami a účinnosťpo
podpísaní jej
a

aerejnením v zmysle platných právnych ór"opi.áJ.

7.5.

Táto anluva je vYhotovená v troch rovnopisoch, z ktoných
objednávateí dostane dva rovnopisy
a Posky{ovate[ dostane jeden rovnopis.

7.6.

ZmIwné.stranY vYhlasujÚ, Že si túto zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli
a na znak toho, že
obsah tejto zrrrluvy zodpovedá ich skutočnej,a stoboo'né; v-olilu

íooplsari.

V Tesárskych Mlyňanoch, dňa:,l0. 08. 2017

Objednávatel

Poskytovatel'

-z;:ó:.ši"f;
starostia obce Tesárske

V;ú;;il,

Zmluva o poskytnull sluZeb

\,

"

Mlyňany

:

,,4:-.,.,.,,..,..,..........,.\.....,.....,..

lng. Danie!Ács, PhD.

\J

predseda predstavenstva
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