ZMLUVA O D|ELO
č. ZoD : 00l _Marcelova_envirofond_L3
na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podl,a § 536 a násl. obchodného
zákonníka.

čl. t. zmluvné strany
1.1

1.2

Zhotovitel,:

Objednávatel':

R|VERCOM s.r.o.

Sídlo:

Dunajské nábrežie 117gl39,945

lČo:

47 38l 868

DlČ:

202384550

0l

Komárno

Obec Marcelová

Sídlo:

Nánr. Slobotly

lČo:

003065 50

DlČ:

2021046687

1l99,946 32 Marcelová

(d'alej len ,,zmluvné strany'')

Čl. Z. Predmet zmluvy:
2.1

Sa zavázuje, Že pre objednávatel'a vypracuje projektový zámer na základe
vYhlásenej WzvY na Predkladanie žiadostío nenávratný finančn,ý príspevok
v rámci
Zhotovitel'

Enviromentál neho fondu

:

- Oblasť:

1. : Zvyšovanie energetickej účinnosti

existujúcich verejných budov vrátane

- činnosť'
-

Názov

-

Max. termín na predkloženie

i;::#:LXie

energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane
zateplbvania

projektu:

zníženieenergetick€j náročnosti budovy
kultúrneho domu

žiadosti:

]

5,03,20l7
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2.2

Formulár Žiadosti bude vypracovaný podl'a požiadaviek objednávatel'a predložených pri
podpise tejto zmluvy a podl'a nasledovných kritérií:

-

osobné, telefonické a elektronické konzultácie počas vypracovania žiadosti o NFP

permanentné poskytovanie požadovaných dokumentov a podkladových materiálov
potrebných k vykonaniu diela,
2,3.

Objednávatel' sa zavázuje zhotovené dielo prevziat' a zaplatit' dohodnutú cenu diela podl'a
Čl. + telto zmluvy.

Čl. l. Čas plnenia
3.1

Zhotovitel'odovzdá dielo v elel<tronicl<ej a tlačenej forme najneskór v deň stanovený vo výzve
na predkladanie žiadostío nenávratný finančný príspevok- t.j:

do l 5.03.20l7
Tento termín sa móže zmeniť v prípade aktualizáciouvýzvy, týkalúcej sa zmeny termínu na
odovzdanie žiadostí.

3,2

DodrŽanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasnéhospolupósobenia objednávatel'a
dojednaného v tejto zmluve. Zhotovitel nie je v omeškaní so zhotovením diela, v prípade ak
objednávatel'riadne a včas nedodá zhotovitel'ovi všetky požiadavky na zhotovenie diela.

Čl. 4, Cena diela
4,1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou
zmluvných strán a pozostáva z čiastky podl'a Čtánku č.4 l ods.4.3.
4,2
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objednávatel' sa zavázuje znáŠat'
všetky dodatočnénepredvídané
náklady, ktoré vzniknú
vinou objednávatel'a, Zmeny alebo
doplnenia podkladov pre zhotovenie
diela zo strany
objednávatel'a sa považujúza prácu
nad rámec diela.
4.3

objednávatel' zavázuje uhradit'
sumu spracovate.,ovi a to
Suma bez DPH: 700,- Eur

časťDpH 20%: l40,- Eur
Suma na úhradu spolu: 840,Eur

ilT:j:'ir;:"o"n'

na základe vystavenej faktúry zo
strany zhotovitelh pred podaním
4,4

Pri omeŠkanís Úhradou CenY diela
podl'a predchádzajúcich odsekov
zaplatí objednávatel,
zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu
vo výške o,o5% z dlžnej čiastl<y
za každý deň omeškania.
zaplatením
zmluvnej pokuty objednávatel'nemá
na nárok na náhradu vznil<nutej
škody.
4,5

Podkladom Pre Úhradu cenY
bude faktúra, vystavená zhotovite|,om
po splnení predmetu
zmluvy v zmysle bodu 4.3,Faktúra
bude splatná do i 4 dní odjej
odoslania objednávatel'ovi.
Čl. s súčinnost' objednávatel,a
5.1

objednávatel' sa zavázuje poskytnút,
všetky potrebné podklady, dol<lady
a informácie pre
vypracovanie projel<tu v stanovenom
termíne podl'a požiadaviel< zhotovitel'a
t.j.:

- Podkladové materiálY nevyhnutné k vypracovaniu
formulárov min. 60 dní pred uzávierkou
- Povinné a nePovinné prílohy žiadosti
min. 6O dní pred uzávierkou.
5,2

objednávatel' je Povinný
PoČas celej doby trvania zmluvy zabezpečit,
zhotovite,,ovi súčinnost,
v oblasti doplnenia údajov
a podkladov na zá*lade tejto požiadavky.
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5.3

Objednávatel'zodpovedá

za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych a iných

vád.

čl. o záverečné ustanovenia
6.1

Túto zmluvu je možnédoplnit' a menit' len písomnou formou.
6,2

Ak dójde Po uzavretí zmluvy

l<

zmene závázných podmienol<, za ktorých bola zmluva

uzavretá, zmluvné Strany sa zavázujú upravit'zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých
touto zmenou.
6.3
Na predmet tejto zmluvy sa vzt'ahujú autorsl(é práva zhotovitel'a.
6,4

lnformácie a Podklady pouŽité pri spracovanížiadosti súvisíaces objednávate1,om sú dóverné
a ich PouŽitie je výluČne iba pre účelyvyplývajúce z tejto zmluvy. lch d,alšie použitie
a Prenechanie tretím osobám je možnélen s výslovným súhlasom zhotovitel,a.
6.5

Zmluva

je

vYPracovaná

v 2

vyhotoveniach,

z ktorých každá strana

dostane jedno

vyhotovenie.
6.6

zmluva nadobúda platn_ost' a ůtinnost' podpismi obidvoch zmluvných strán.

{r,

-_il

H\

Éů

Za Objednávatel'a

La

-,d

,\omárne, dňa 0'l .03,2017
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