ZMLUVA O DIELO
é. ::...-..1zotz

uzatvorená podl'a ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka
na služby externého projektového manažmentu

Uzatvorená medzi zmluvnými stranami

Názov:
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Zastúpenie:
Bankové spojenie:
IBAN:
(d'a

:

Obec Marcelová
Nám. Slobody 1199, 946 32 Marcelová

00306550
2027046687
Ervin Varga - starosta
Všeobecná úverová banka, a.s.
SKB3 0200 0000 0000 22729142

lej len,,objed návatel^')

a

Názov:
Sídlo:
lČo:
IČopH:
Registrácia:
Statutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
(d'alej len,,zhotovitel^')

Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.
lvt.R.Štefánika 347/2,906 13 Brezová pod Bradlom

45391530

SK2I22I7IBB5

OR OS Trenčín,Oddiel: Sro, Vložka číslo:2260B/R
Tomáš Repta, konatel'
Prima banka Slovensko, a.s.
SKB7 5600 0000 0046 1394 0001

Článok I
Úče! zmtuvv
ÚČetom tejto zmluvy o dielo sú služUy externétro projektového manažmentu pri
implementácii projektu zOP KŽP, prioritnej osi 1 Udržatelhévyužívanieprírodných

zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, opatrenie 1.1
Investovanie do sektora .odpadového hospodárstva s cielbm splniť požiadavky
environmentálneho acquis tJnie a pokryť potreby, ktoré členskéštáty špecifikovati v
súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, špecifický ciel'1.1,1 Zvýšenie
miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opátovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov;

Zameranie

:

Triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko

komunálnych odpadov

-

biologická úprava

Kód výzvy. OPKZP-PO ] -SC 1 ] 1 -20 1 6-1 0
Názov projektu: Triedený zber komunálnych odpadov v obci Marcelová
Kód projektu. 31001 1B1] 6
Článok Ii

1.

2.

predmet zm!uvv
rozsahu a za podmienok dohodnutých

Zhotovitel' sa zavázuje v
v tejto zmluve
vykonať dielo uvedené v bode 3 tohto článku riadne a včas a vykonané dielo odovzdať
v čase a mieste uvedenom v článku III tejto zmluvy.
Objednávatel'sa zavázuje toto dielo prevziať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy,
zaplatiť zhotovitelbvi dohodnutú cenu vo výške a spósobom uvedeným v článku IV
tejto zmluvy a poskytnúťzhotovitelbvi súčinnosťpotrebnú na riadne a včasné
vykonanie diela.

3. Dielom sa pre účelytejto zmluvy rozumie
zhotovitel'a (častídiela - úkony) bezprostredne

hmotne zachytený výsledok Činnosti
súvisiaci s projektom,,Triedený zber

komunáInych odpadov v obci Marcelová":
- vypracovanie žiadostí o platbu počas celej doby realizácie projektu
- vypracovanie monitorovacích správ projektu počas celej doby realizácie
projektu

-

príprava a aktualizácia časovéhoa finančnéhoharmonogramu projektu
koordinácia dodržiavania podmienok Zmluvy o NFP

administrácia projektového manažmentu

zabezpečenie kompletnej dokumentácie k projektu pre

objednávatel'a

-

jej archiváciu

u

konzultácie s projektovými a finančnými manažérmi pre projekt
(d'alej len ,,dielo")

článok III

1, Zmluvné strany sa

čas a miesto plnenia

, že zhotovitel'

vykoná dielo poČas realizácie projektu.
Dohl'ad nad implementáciou projektu bude priebežný poČas celej implementácie
dohodli

projektu.
Zhotovitel' je povinný vykonať dielo v mieste sídla objednávatel'a prostredníctvom
svojho konatel'a alebo zástupcu pre odborné záležitosti, príp. iného povereného
zamestnanca.
3. objednávatel' prevzatie diela potvrdí zhotovitelbvi vydaním písomného potvrdenia.
4. odovzdaním diela nadobúda objednávatel' k nemu vlastnícke právo a prechádza na
neho nebezpečenstvo škody na diele.
5. Trvanie zmluvy do 31,t2,2O7B

2,

Článok IV

cena a platobné oodmienkv
1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo, ktorá bude 4 75Or0O Eur
(slovom štyritisícsedemstopáťdesiat Eur) bez DPH. Kcene bude pripoČÍtaná DPH
podl'a platnej legislatívy ku dňu fakturácie.

Cena za dielo zahřňa vykonanie častídiela (úkonov) ocenené a množstvom vyjadrené
nasledovne:

úton
Casti diela
bod 3.

SPoLU

-

úkony uvedené v článku II,

MJ
hod.

x

Cena za
MJ bez
DPH (Eur)

Cena
Počet celkom bez
MJ
DPH (Eur)

9,50

500

4 75o,0o

X

500

4 75o,oo

Počas realizácie bude zhotovitel'vykonávať pre objednávatel'a úkony uvedené v Článku II.
bod 3. v trvaní 500 hodín po dobu realizácie projektu.
Ak nastane v priebehu realizácie projektu navýšenie v počte odpracovaných hodín nad
počet 500, tak tieto budú vypracované bezodplatne a celková cena za dielo ostane
nemenná 4 750,0O Eur bez DPH.

2,
3.

Celkovú cenu tvoria všetky náklady za všetky časti diela vynaloženézhotovitelbm na
riadne a včasnévykonanie diela.
objednávatel' je povinný zaplatiť zhotovitelbvi cenu za Časťdiela (Úkon) prevodom na
bankový účetzhotovitel'a uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 74 dní odo dňa doruČenia
faktúry zhotovitel'a, ktorú tento vystaví k poslednému dňu príslušnéhoŠtvrťroka,ak
sa objednávatel'so zhotovitelbm nedohodnú inak. Prvým kalendárnym Štvrťrokomje
štvrťrok, v ktorom nadobudla platnosť a účinnosťtáto zmluva.

1.

Článot< v
práva a povinnosti zhotovitel'a
Zhotovitel'sa zavázuje dodržiavať pri vykonávaní diela všeobecne závázné právne
predpisy v akt}rálnom znenÍ, najmá Metodické pokyny pre prijímatelbv finančnej

pomoci z OP KZP v aktuálnom znení a ostatné súvisiace predpisy.
2, Zhotovitel' je povinný riadne a včas zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s príslušnými
ustanoveniami tejto zmluvy.
3. Zhotovitel' je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
NebezpeČenstvo Škodyna zhotovovanom diele znáša zhotovitel' až do jeho prevzatia
objednávatelbm.
4. Zhotovitel' sa zavázuje zachovať mlčanlivosť a zabezpečiťutajenie informácií
obsiahnutých v podkladoch prevzatých od objednávatel'a, ktoré sú predmetom
obchodného tajomstva objednávatela. Zhotovitel'nie je oprávnený použiťtieto
podklady na iný účelako je zhotovenie diela.
5. Zhotovitel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ked' objednávatel' nesplní
povinnosť ustanovenú v Čl. VI body 1a 3 tejto zmluvy ani po poskytnutí primeranej
lehoty zhotovitelbm.
Článok VI

1.

práva a povinnosti obiednávatel'a
Objednávatel' je povinný odovzdať zhotovitelbvi bez zbytočnéhoodkladu všetky
podklady potrebné na riadne a včasnévykonanie diela, Objednávatel'zodpovedá za

správnosť a úplnosť údajov v týchto podkladoch.
Objednávatel'je povinný prevziať dielo v dohodnutom čase a mieste a uhradiť cenu za
dielo v súlade s čl. IV tejto zmluvy.
3, Objednávatel' je povinný poskytnúťzhotovitelbvi na požiadanie súčinnosťpotrebnú
pre riadne a včasnézhotovenie diela.
4. Objednávatel'nie je oprávnený použiťdielo na iný účelako je uvedené v článku I tejto
zmluvy.
5. Objednávatel' uhradí zhotovitelbvi všetky skutočne vynaloženénáklady, ktoré mu
vznikli v prípade, Že vyuŽil svoje právo odstúpiťod zmluvy podl'a čl. V bod 5 tejto
zmluvy.
6. Objednávatel' je oprávnený odstúpiťod zmluvy v prípade, že zhotovitel' neplní
povinnosti podl'a Čl. II bod 1 a Čl. V bod 1 tejto zmluvy, ktoré vedú alebo by mohli
viesť k podstatnému porušeniu zmluvy. Pre právne účinkyodstúpenia od zmluvy
platia ustanovenia § 349 a nasl. Obchodného zákonníka.
2,

Článok VII

1.

2,

vadv diela

Zmluvné strany sa dohodli , že v prípade výskytu vád diela sa použijúustanovenia
Obchodného zákonníka o vadách diela (§ 560 a nasl.),
V prípade výskytu vád diela je zhotovitel'povinný bezplatne odstrániť vady diela bez
zbytoČnéhoodkladu po tom, čo objednávatel' vadu zistil a uplatnil včas písomne
reklamáciu u zhotovitel'a. Ustanovenie § 562 Obchodného zákonníka nie je týmto
dotknuté.

Článok VIII

1.

ostatné doiednania

Zhotovitel'Projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, sluŽbami a stavebnými prácami kedykolVek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a
poskytnúť'im vŠetku potrebnú súčinnosť.Objednávatel' má právo bez akýchkolVek
sankcií odstúpiťod zmluvy so Zhotovitelbm v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo
zmluvy medzi Objednávatelbm a Zhotovitelbm a výsledky administratívnej finančnej
kontroly Poskytovatel'a neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých
z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

Článok iX

Sankcie
časťpredmetu zmluvy v dohodnutom
prípade,
nedodá
niektorú
že
zhotovitel'
1. V
poplatok
z omeŠkania vo výŠke0,01 o/o z ceny
nárok
na
termíne, objednávatel'má

diela za každý deň omeškania.
zhotovitel' neodstráni písomne reklamované vady v dohodnutom termíne, má
objednávatel'nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10,00 Eur za kaŽdý deň oneskorenia
odstránenia týchto vád.
V prípade, že objednávatel' neuhradí faktúru v lehote splatnosti, dodávatel'má nárok
na poplatok z omeškania vo výške 0,07o/o z hodnoty faktúry za kaŽdý izaČatýdeň
omeškania. Za splnenie úhrady sa považuje deň pripísania platby na ÚČet zhotovitel'a.

2. Ak
3.

1. Zmena tejto zmluvy je

Článot x
záverečné ustanovenia
možná len na základe písomných dodatkov podpísaných

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, 1 vyhotovenie pre zhotovitel'a a 2
vyhotoven ia pre objed návatel'a.
Právne vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnýmiustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záváznými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.
obe strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali,porozumeli jej a na znak súhlasu
s jej obsahom pripájajú svoje podpisy,
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
Táto zmluva nadobúda účinnosťv zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia a zároveň až po splnení odkladacej podmienky,
ktorá spočívav tom, že Riadiaci or9án potvrdí správnosť vykonania verejného
obstarávania objednávatelbm, a to na základe jej žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančnéhopríspevku v rámci Opatrenia 1.1 Investovanie do sektora
odpadového hospodárstva s ciebm splniť požiadavky environmentátneho acquis Únie
a pokryť potreby, ktoré členskéštáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad
rámec uvedených požiadaviek, špecifický ciel' 1.1.1 ZvýŠenie miery zhodnocovania
odpadov so zameraním na ich prípravu na opátovné použitie a recykláciu a podpora
predch á dza n i a vzn i ku od padov.

2. Táto
3.

4,
5.

6.

V Marcelovej, dňa

:',.. ;

i

a

Ji)

objednávatel'

zhotovitel'

4

