ZiMLUVA O DIELO

ENvIRoFoND
uzavr etá medzi zmluvnými stranami

Obiednávatel':

2017

:

obec Marcelová
Nám. Slobody'1,199, 946 32 Marcelová
ICO 00 30ó 550, DIC 2021046687,IC DPH nie je platiteťom DPH
V zastúpení:Ervin Yatga, starosta

a

PROJEKTSERVIS'

zhotovitelo:

s.r.o.

Dunajské nábrežie |15915,945 05 Komárno
Ičo 36 557 510, DIč2021791398, tč ppH SK202I79I398
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zalT aniěnej
banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IBAN: SK83 11 11 0000 0066 2221 5003 / SWIFT: UNCRSKBX
V zastúpení:Ing. Blažena Sebenská, konateť
Spoločnosť s ručenímobmedzeným zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:14479A{

v zmysle § 536 a nasl. zákona ě. 5I3lI99l Zb. Obchodný zákonrtikv zneni neskorších predpisov
(ďalej len,,Zmluva")
čt. t

Predmet Zmluly

je vypracovanie žiadosti pre čerpanie dotácie a závázok Zhotoviteta za podmienok
uvedených v Zmluve lykonať pre Objednávateťa činnosti súvisiace s implementáciou projektu v rámci
Predmetom tejto Zmluvy

ENVIROF'ONDU 2017, opatrenie BP2
Názov projektu: Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňovýclr zariadení v obci Marcelová

Zhotovitef sa zavázuje la zál<7ade tejto Zmluvy r,lpracovať žiadosť pre čerpanie nenávratného finančného príspevku
(ďalej len NFP) v rámci vyššie uvedeného opatrenia a uskutočňovať služby - ekonomické, finančnéporadenstvo a
konzultačnúčinnosťformou odborných konzultácií a poskytnúť odborné,poradensťvo prírealizácli projektu v rámci
vyššieuvedeného opatrenia. Zhotovítet sa zavázuje na záklaďe tejto Zmluvy poskytnúťodborné poradenstvo pri
reaIizáciiprojektu v rámci vyššieuvedeného opatrenia .
Poradenstvo bude zamerané tiež na konzultácie pri príprave odberateťsko-dodávateťských zmlúv, poradenstvo pri
zabezpečovaní stanovísk odborných pracovísk, kupno-predajných zmlúv, zber a analýza údajov a objektívne
zostavenie odporučanípre Objednávateía v súlade s predmetom Zmluvy, organizovanie stretnutí áčastnených osób
na projekte a pod. Predmetom tejto ZmIuvy je takisto qpracovanie žiadostí o platbu, vzťahujúcich sa k predmetnej
činnosti o poskytnutie prostriedkov z ENVIROFONDU,

čt.z

Povinnosti zmluvných strán

1.

Zhotoviteť

sa zavázuje vypracovať žiadosťpre čerpanie prostriedkov

z

ENVIROFONDU 2011

pre

Objednávateťa.

2.

Zhotoviteť sa touto Zmluvou zavázuje, že lyvinie maximálnu starostlivosť o žiadosť vo všetkých etapách jej
realizácíe. Zhotoviteť sa zavázuje vypracovať tiež žiadosti o platbu, vzťahujúcesa k žiadosti o poskytnutie

prostriedkov z ENVIROFONDU. Starostlivosť Zhotoviteía sa končíaž poslednou platbou
poskytovateťa podpory na účetObjednávateťa.
Objednávateť sazavázuje zaplatíť Zhotoviteťovi cenu diela uvedenú v č1. 3.

zo

strany

4.

Zhotoviteť sa zavázuje,

že zachová mlčanlivosťo všetkých skutočnostiach súvisiacich s realizáciou

tejto

Zmluvy, ako aj o všetkých skutočnostiach a informáciách získaných od Objednávateťa.

5.

6.

7.

Objednávateť sa zavázuje,

že zachová

mlčanlivosťvo všetkých náležitostiach súvisiacich s odborným

poradenstvom Zhotovitela, o skutočnostiach a informáciách získaných od Zhotovitel'a, nakoťko tieto považuje
za obchodné tajomstvo podl'a ustanovení § 17 až 20 Obchodného zákonníka a za know-how Zhotovíteta na
záÁade Autorského zákona.
Objednávateť sa zavázuje, že poskytne Zhotoviteťovi pravdivé a neskreslené informácie o investičnom zámere,
ako aj o subjekte v rozsahu zodpovedajúcom požadovanej odbornej pomoci a vyťvoríqim Zhotoviteťovi
podmienky pre výkon jeho činnosti v zmysle tejto Zmluvy.
Objednávateť sa zavázvje, že Zhotovitetovi poskYne účinnúsúčinnosť,a to najmá sprístupnenímnevyhnutných
podkladov, dokladov, potrebnej dokumentácie a vyčlenením potrebného okruhu pracovníkov, ktorí budú priamo
zainteresovani na realízácií resp. riešeníúloh vyplývajtrcich z prípravy projektu a pod.

Vprípade, že Objednávateť vpriebehu realizácie diela zmeni zadanie,

je

povinný toto prejednať

so Zhotoviteťom. Pokial'by zmeny zaďania mali dopad na niektoré ustanovenia tejto Zmluvy, zmluvné strany sú
o tom povinné spísaťpísomný dodatok k tejto Zmluve,

9.

10.

Objednávateť je povinný informovať Zhotovíteía o vzniku právnej skutočnosti uvedenej v článku 3 písm. b)
tejto Zmluly - obdržaní ťrnančných prostriedkov zo žiadosti Objednávateťa o platbu na zálrJade uzatvorenej
zmluvy o poskytnutí podpory na bankový účetObjednávateta, na záklaďe ktorej vznikne Zhotoviteťovi nárok na
zaplatenie časti ceny diela vo výške podťa článklu 3 písm. b) tejto Zmluvy.

Objednávateť podpisom tejto Zmluvy lyhlasuje, že vprípade, ak si nesplní informačnúpovinnosť voči
Zhotoviteťovi podťa bodu 9 tohto článku Zmluvy
a) aZhotoviteí získa vedomosť o tom, že nastala právna skutočnosť uvedená v článku 3 písm, b) tejto
Zmllvy,ktorá zakladá Zhotoviteíovi právo vystaviť fakturu podťa tejto Zm|v,ry, je Zhotoviteť oprávnený
vystaviť fakturu na príslušnúčasťceny diela podťa článku 3 písm. b) tejto Zmluvy ajbez obdržania informácie
Objednávateťa podťa bodu 9 tohto článku Zmluvy; v prípade, ak Zhotoviteť vystaví faktrrru neoprál,nene, je
Objednávateť povinný Zhotoviteťovípreukázať,žeZhotovitetovi právo vystaviť fakturu nevzniklo a súčasne
b) zavázuje sa, že Zhotoviteťoví nalvadi všetky náÁady, sankcie alebo aldkoťvek inú škodu, ktoré
Zhotovitefovi vzniknú v súvislosti s konaním príslušnéhosprávcu dane voči Zhotovitetovi (napr, v dósledku
vzniku daňovej povinnosti Zhotoviteťa) v dósledku nesplnenia si informačnej povinnosti Objednávatefa.

čt.:

Cena diela a platobné podmienky
Cena za predmet Zmluvy sa stanoluje po dohode zmluvných strán nasledovne:
a)

500,- EUR slovom páťsto ELIR

pri podpise tejto Zm|uvy

b) 3 % (tri percentá) z výšky schválenej
dotácie (zo sumy s DPH) pre Objednávatefa

pri obdržanífinančných prostriedkov zo záverečnej
žiadosti Objednávatel'a o platbu nazá|dade
uzatvorenej zmluly o poskytnutí podpory
z Environmentálneho fondu formou dotácie na
bankový účetObj ednávateťa

Uvedená cena je bez DPH. Dohodnutá cena bude fakturovaná Zhotoviteťom a uhradená Objednávateťom po
predložení faktury Zhotovitel'om so splatnosťou 14 dní.
čt. +

záverečnéustanovenia

l.
2.

4.
5.

Objednávatel'zodpovedá

zazabezpečenie povinných pdloh k predkladaným žiadostiam o platbu,

Vprípade, ak Objednávateť predložíZhotoviteťovi nesprárme údaje apodklady, Zhotoviteť nezodpovedá za
pdpadné následky a škody, ktoré by týmto Objednávateťovi vznikli.
Zhotoviteť súhlasíso šírenímdiela podfa predmetu Zmluvy len pre potreby Objednávateťa.
Zhotovitet sa zavázuje k diskrétremu používaniu informácií.
Pri tvorbe žiadosti o platbu bude Zhotoviteí vychádzať z podkladov, dodaných Objednávatel'om. Zhotoviteť za
prípadnéchyby v podkladoch nezodpovedá.
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6.

7.
8.

Zhotoviteť si vyhradzuje právo v prípade úspešnostipridelenia dotácie publikovať vo svojich referenciách
áotovenie žiadosti. Súčasnesi Zhotoviteť vyhradzuje právo používaťpredmet Zmluvy pre ďalšie aktivity,
nadvázujúce na tento projekt.
VďaW neupravené ustanoveniami tejto Zmluvy sa riadia všeobecne záváznými právnymi predpismi.
Túto Zmluvu je možnémeniť alebo dopítrať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými
stranami.

9.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutifu:nych zástupcov oboch zmluvných strán a účinnosťdňom
nasleduiúcirn po jej zverejnení zo strany Objeclnávatel'a poclťa zákona č, 4011964 Zb, Občiansky zákonník

vznení neskorších predpisov azákona ě,2|ll2000 Z.z, aslobodnom prístupe kintbrmáciánr aoallene

10.

a doplneni niektoýclr ziikonov (zákon o slobocle informácií) v znení rreskorších predpisov.
Zmhlva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Jeden obdrží Zhotoviteí ajeden Objednávateť.

l1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali,rozumejú jej

V Komárne

a na

znak súhlasu ju podpisujú.

dňa 20.10.2016

zhotoviteť:
Ing. Blažena Sebenská, konateť

Z\

tr.

a
J

š\

obec Marcelová
Dátum:

2 1.

10,

201§

Č záznamu:

. |,,,, 6qblL0l)

l'ríloh.

Vybavuie:

\

