ZMLUVA O DIELO
(Obchodný zákonník č. 513/l99l, § 536)
čt. t.
Zmluvné strany
Objednávatel':
Zastipený:
Adresa:

rČo:

DIČ:
Bankové spojenie:

čísloúčtu:
IBAN:

obec Marcelová
Ervin Varga, starostom
946 32 Marcelová, Nám. Slobody

1

l99

00306550
2021046687
Všeobecná úverová banka. a.s.
22729-142l0200
SK83 0200 0000 000022729142

d'alej ako,.objednávatel"'
a

Spracovatel':
Zastipený:
Sídlo:
IČo:
DIČ:
tČopH:
Bankové spojenie:
Čísloúčtu:
IBAN:

Regionálna rozvojová agentúra Komárno
Ing. Andreou Fialovou, riaditel'kou
Nádvorie Európy č. 53,945 0l Komárno
36110272
202|552247
SK202l552247
ČSOn. a. s. pobočka Komárno

400784782717500
SK25 7500 0000 0040 0784 7827
Zápis v registri združeni právnických osób dňa 3l. 10.2000 na Krajskom úrade v Nitre pod č.
l412000,
ďalej ako,.spracovate1"'

čt.z

predmet diela
2.1. Spracovatel'sa zavázuje pre objednávatel'a vypracovat'žiadost'o poskytnutie NFP z EŠtr'
(d'alej len ,.žiadost"') na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej
služby v obciach s prítomnost'ou MRK na zák|ade podkladov poskytnutých objednávatel'om a
za podmienok dojednaných v tejto zmluve.
2.2. Formulár žiadosti bude vypracovaný podl'a požiadaviek objednávatel'a predložených pri
podpise tejto zmluvy a nasledovných kritérií:
- osobné, telefonické a elektronické konzultácie počas vypracovania žiadosti
- perTnanentné poskýovanie požadovaných dokumentov a podkladových materiálov
potrebných k vykonaniu diela
2.3. Objednávatel' sa zavázuje zhotovené dielo prevziat' a zaplatit' dohodnutú cenu diela podl'a

Čt. + telto zmluvy.

čt. s
Doba vykonania diela
3.1. Spracovatel' odovzdá dielo:

- v tlačenej forme

donorskej organizáci| najneskór v deň stanovený MV SR.

3.2.Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasnéhospolupósobenia objednávatel'a
dojednaného v tejto zmluve. Spracovatel' nie je v omeškaníso zhotovením diela, v prípade ak
objednávatel'riadne a včas nedodá spracovatel'ovi všetky požiadavky na zhotovenie diela.

čt. l

Cena diela, platobné podmienky
4.1. Cena zazhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou
zmluvných strán a pozostáva z pevnej čiastky podl'a ods.4.2. a a províznej čiastky podl"a 4.4.

4.2. Cenapredmetu plnenia v rozsahu č1.2.1., predstavuje 500,00 EUR s DPH, slovom Pát'sto
EUR s DPH. kí. zap|atí objednávatel' spracovatel'ovi na základe vystaveného daňového
dokladu - f-aktúry, na účet.resp. do pokladne spracovatela.
4.3. 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 naviac prácu,
4.4. V prípade úspešnosti projektu sa objednávatel' zavázuje uhradit' províziu spracovatel'ovi
vo výške 1oÁ z čiastkv poskytnutej ako NFP, ktoré zaplaíi objednávatel' spracovatel'ovi na
zák|ade vystaveného daňového dokladu - f-aktúry. na účetspracovatel'a. Táto suma obsahuje
DPH, províziu spracovatel'a, ako aj honorár za poradenstvo pri pdprave projektu. Nárok na
províziu vzniká spracovávatefovi do 365 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení

žiadosti o NFP.

4.5. Pri omeškaníso zaplatením ceny diela podl'a predchádzajúcich odsekov zaplaíí
objednávatel' spracovatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z dlžnej čiastky zakaždý deň
omeškania . Zaplaíenim zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu vzniknutej škody.

čl. s

Súčinnost'obj ednávatel'a
5.1. Objednávatel' sa zavázuje poskytnút'všetky potrebné podklady, doklady a informácie pre
vypracovanie žiadosti v stanovenom termíne podl'a požiadaviek spracovatel'a t. j.:
- podkladové materiály nevyhnutné k vypracovaniu formulárov min. 5 dni pred uzávierkou
- povinné a nepovinné prílohy k projektom min. 5 dní pred uzávierkou

5.2. Objednávatel' je povinný počas celej doby trvania zmluvy zabezpečit' spracovatel'ovi
súčinnost'voblasti doplnenia údajov a podkladov na základejeho požiadavky.
5.3. Objednávatef zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych a
iných vád.

Cl.6

Zodpovednost'

6.1. Spracovatel' zodpovedá za vecnú a íbrmálnu správnost' žiadosti. Nezodpovedá za
správnost' a pravdivost' infbrmácií, ktoré mu boli poskýnuté objednávatel'om. Spracovatel'

nezodpovedá ani za vady a nedostatky predmetu plnenia spósobené nedostatkom podkladov a
vstupných informácií zo strany objednávatel"a.

6.2. V prípade ak nebude možnéz akýchkol'vek dóvodov na strane

cbjednávatel"a

plnohodnotne vypracovat' žiadost', je spracovatel" oprávnený po márnej výzve objednávatel'a
od zmluvy odstúpit'. V pdpade odstúpenia od zmluvy poskytnutá platba prepadá formou

zmluvnej pokuty v prospech spracovatel'a na účelypokrytia vzniknutých nákladov.

6.3. Spracovatel" nezodpovedá za úspešnost'žiadostiv rámci jeho schval'ovacieho procesu.

čl. z
zá*erečnéustanovenia
7.1. Informácie a podklady použitépri spracovaní žiadosti súvisiace s objednávatel'om sú
dóverné a ich použitie je výlučne iba pre účelyvyplývajúce z tejto zmluvy. Ich d'alŠie pouŽitie
a prenechanie tretím osobám je možnélen s výslovným súhlasom objednávatel'a.
7.2.Yýchodiskové podklady a spracované materiály zostávajú v archíve spracovatel"a.
7.3 Vo všetkých ostatných otázkach. výslovne neupravených touto zmluvou. sa postupuje
podl'a ustanovení Obchodného zákonníka.

7.4 Na predmet tejto zmluvy sa vzt'ahujú autorské práva spracovatela.
.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveni ach. z ktorých každá strana obdrŽÍ jednu
kópiu po jej podpísaní.
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7.6. Zmenu zmluvy možno previest' iba písomnými dodatkami podpísanými Štatutárnymi
zástupcami obidvoch zmluvných strán.

7.1. Zmluva nadobúda platnost'a účinnosťpodpismi obidvoch zmluvných strán.

V Marcelovej

V Komárne

Dňa:7.6.20l|7,

Dňa:7.6.2017
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obiÁdnávatel'
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spracovatel'
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-.íárno
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