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ZMLUVA O POSKYTNUTí

na zabezpečenie

riadenia implementácie

SLUŽBY

projektu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a následne Obchodného
zákonníka

1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:
Obchodné meno, alebo názov:

Združenie obcí Púchovská dolina

Sídlo:

Dohňany68, 020 51 Dohňany

IČO:

42280788

DIČ:

2023953987

IČDPH:
Bankové spojenie

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Číslo účtu:

SK3830000000000000277683

Štatutárny zástupca:

Ing. Milan Panáček, predseda združenia

(ďalej ako "Objednávateľ')

1.2. Poskytovateľ:
Obchodné meno, alebo názov:

MP Profit PB, s.r.o.

Sídlo:

Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

5006/8849

DIČ:

2120167126

IČDPH:

SK 212 016 7126

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka, a.s

Číslo účtu:

SK460200 0000 0035 9710 0656

Štatutárny zástupca:

Ing. Anton Gardian

(ďalej ako "Poskytovateľ')

2.
2.1.

Projekt"

je zámer

DEFINlclA

Objednávateľa

A INTERPRETÁCIA

v zmysle

svojich

POJMOV

aktivít

a oprávnenia,

ktorý je prispôsobený

podmienkam výzvy.
2.2.

"Výzva" je výzva na predkladanie

žiadostí o finančný príspevok

na podporu aktivít v rámci Operačný

program Kvalita životného prostredia, Kód ŽoNFP: 310011 B584
2.3.

"RO" alebo "Riadiaci orgán" - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán
určený členským štátom, ktorý je zodpovedný

za riadenie operačného

programu. Riadiacim orgánom je

Slovenská agentúra životného prostredia.
2.4.

"SO" je sprostredkovateľský

orgán,

plní úlohy riadiaceho

orgánu.

Sprostredkovaterským

orgánom

Ministerstvo životného prostredia SR.
2.5.

"Zmluva

o

poskytnutí

NFP"

a povinnosti

prijímateľa

a poskytovateľa

predmetom schválenej ŽoNFP.

dvojstranný

právny

úkon

pri poskytnutí

stanovujúci

zmluvné

NFP na realizáciu

podmienky,

aktivít projektu,

práva
ktoré sú

2.6. "Poskytovateľ NFP" je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý žiadateľovi na
základe účinnej Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne časť finančných prostriedkov na realizovanie
projektu.

3.

PREDMET ZMLUVY

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzokPoskytovateľa poskytnúť služby pre Objednávateľa podľa článku 4.
Zmluvy a záväzok Objednávateľa dodaťPoskytovateľovi všetky nevyhnutné potrebné podklady, oznámiť
svoje požiadavky na obsah a formu poskytovaných služieb, prevziať hotové výstupy poskytovaných
služieb najneskôr posledný deň lehoty na poskytnutie služieb a zaplatiťPoskytovateľovi cenu za
poskytnuté služby podľa článku6.
3.2. Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, najmä podklady nevyhnutné na
plnohodnotné a správne poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.

4.
4.1. Poskytovanie

služieb

podľa

tejto

SLULBY

Zmluvyprestavujeriadenie

a poradenstvo

pri

implementácii

projektui.lntenziflkácia triedeného zberu združenia obcí Púchovskej Doliny".
4.2. .Riadenirn"]e riadenie projektu vykonávané Poskytovateľom (vypracovanie žiadostí o platbu,
monitorovacích sprav projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu,
ako aj príprava ďalších dokumentov nevyhnutných pre úspešnú realizáciu projektu), v rámci
implementácie projektu financovaného z Operačného kvalita životného prostredia. Okrem iných úloh
vyplývajúcich priamo z implementácie projektu bude Poskytovateľ:
•

zodpovedať za celkovú administráciu a implementáciu projektu;

•

zodpovedať za prípravu, riadenie a zabezpečenie implementácie projektu;

•

riadiť projektovú kanceláriu a kontrolovať činnosť administratívneho a riadiaceho personálu;

•

zodpovedať za dodržiavanie časového harmonogramu, opisu projektu a rozpočtu projektu v
súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

•

zodpovedať za prípravu plánu riadenia rizík pre začatím realizácie projektu;

•

zodpovedať za riadenie rizík projektu;

•

zodpovedať za vypracovanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu a ich predkladanie na
RO/SaRa;

•

predkladať na RO/SaRa žiadosti na prípadné zmeny ZmluvyoNFP;

•

poskytovať RO/SaRa súčinnosť pri vykonávaní kontrol na mieste;

•

komunikovať s projektovým manažérom na RO/SaRa;

•

zodpovedať za celkové finančné riadenie projektu;

•

zodpovedať za oprávnenosť výdavkov a dodržiavanie rozpočtu projektu, vrátane dodržiavania
pravidiel platnej legislatívy SR;

•

zodpovedať za prípravu žiadostí o platbu a ich predkladanie;

•

zodpovedať za dodržiavanie termínov na predkladanie žiadostí o platbu;

•

spracovávať podklady od ostatných členov projektového tímu do monitorovacích správ
projektu;

•

zodpovedať za získavanie a overenie podkladov do monitorovacích správa za zabezpečenie
vypracovania monitorovacích správ;

•

zodpovedať za dodržiavanie termínov na predkladanie monitorovacích správ;

•

sledovať a vyhodnocovať naplňanie merateľných ukazovateľov na úrovni projektu;
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•

participovať na získavaní spätnej väzby v rámci projektových aktivít;

4.3. Poskytovateľsa zaväzuje zabezpečiť poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy osobami
oprávnenými na vykonávanie uvedených činností.
5.

LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV

5.1. Termín plnenia predmetu Zmluvy podľa článku4bude od nadobudnutia účinnosti Zmluvydo konca
realizácie projektu.
5.2. Zhotoviter sa zaväzuje poskytovať Objednávaterovi poradenstvo aj po skončení realizácie projektu,
alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov určených na predmet tejto Zmluvy, a to bezodplatne, až do
ukončenia obdobia udržateľnosti projektu.

6.

ODMENA ZA POSKYTNUTÉ SLULBY

6.1. Cena za predmet Zmluvy v rozsahu článku4. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách.
6.2. Cena za poskytnuté služby sa dojednáva vo výške:

Externý manažment

Hod

cena bez DPH celkom:

12305,00 EUR

DPH 20%:

2461,00 EUR

2300

5,35

12305,00

cena celkom spolu s DPH: 14766,00 EUR

7.

PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. Odmenu podľačlánku6. bude Poskytovateľfakturovať na mesačnej báze na základe odovzdaného
a Objednávateľom schváleného pracovného výkazu, ktorý bude obsahovať počet odpracovaných
osobohodín a podrobný popis Poskytovateľom vykonávaných prác za obdobie, za ktoré je výkaz
zostavený.
7.2. Poskytovateľ vystaví faktúru len za taký počet osobohodín, ktoré schváli Objednávateľ.
7.3. Podkladom pre úhradu ceny za poskytované služby, alebo čiastkové plnenie bude faktúra
Poskytovateľa. Faktúra je uhradená dňom pripísania finančnej čiastky na účet Poskytovateľa, za
podmienky správnych náležitostí vystaveného daňového dokladu.
7.4. Po predložení a odsúhlasení faktúry je Objednávater povinný vykonať úhradu v lehote 60 dní.
7.5. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, bude
Poskytovateľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať Objednávateľovi vo
výške percentuálneho rozpracovania poskytovaných prác. Objem prác musí byť odsúhlasený
Objednávateľom.

8.

ZODPOVEDNOSt ZA POSKYTNUTÉ SLULBY

8.1. Poskytovater zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvybude poskytovaný podľa tejto Zmluvy, v súlade
s platnou legislatívou a metodickýmiusmerneniami SO/RO a Poskytovateľa NFP a Objednávateľa.
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8.2.

Poskytovateľv

plnej miere zodpovedá za nedostatky, ktoré majú ním spracované výstupya v prípade, že

v nich budú identifikované
8.3.

Poskytovateľ

nedostatky je povinný ich bezodkladne

nezodpovedá

Objednávateľa
nevhodnosť,

za nedostatky,

a Poskytovateľ

a povinnosť
iného

nedostatkov

Poskytovateľa

dojednania

zbytočného

poskytnúť

všetkej

použitím

odbornej

podkladov

starostlivosti

prevzatých

nemohol

od

zistiť ich

a ten na ich použití trval.

dojednávajú
bezplatne

nie je vylúčená.

zmluvné strany právo Objednávateľa

odstránenie

Poskytovateľsa

identifikovaných

zaväzuje

prípadné

požadovať

nedostatkov.

nedostatky

Možnosť

odstrániť

bez

odkladu.

9.
9.1.

ktoré boli spôsobené

ani pri vynaložení

prípadne na to upozornil Objednávateľa

8.4. Pre prípad identifikovaných

odstrániť.

Poskytovateľ

bude pravidelne,

implementácie

na základe

požiadavky,informovať

Objednávateľa

o stave

projektu.

9.2. Poskytovateľbude
Zaväzuje

ĎALŠiE DOJEDNANIA

respektíve

sa

pri

vypracovávaní

dodržiavať

a Poskytovateľom

predmetu

aktuálne

platnú

Zmluvy

postupovať

legislatívu,

NFP súvisiace s implementáciou

s

metodické

odbornou
príručky

starostlivosťou.

RO/SO

vydané

projektu a podmienky tejto Zmluvy.

9.3. Zmena záväzku uvedeného v tejto zmluve je možná v prípadoch, ak sa zmenia východiská rozhodujúce
pre uzavretie tejto Zmluvy alebo pri zmenených požiadavkách

Objednávateľa.

9.4. Ak takéto zmeny vzniknú a majú vplyv na predmet alebo termín plnenia záväzku, musí byť súčasťou
tejto dohody

aj spôsob

úpravy ceny. V tomto prípade

sa zmena

zmluvných

podmienok

uskutoční

formou dodatku k tejto Zmluve.

9.5. Vzhľadom

na

skutočnosť,

Poskytovateľpovinný

premet

strpieťvýkon

a službamikedykoľvekpočas
Objednávateľom

že

Zmluvy

je

kontroly/auditu

platnosti

a Poskytovateľom

a

spolufinancovaný

súvisiaceho

účinnostiZmluvy

NFP, a to oprávnenými

s

dodávaným

o poskytnutí
osobami

z verejných

zdrojov

tovarom,

NFP

je

prácami

uzavretej

medzi

na výkon tejto kontroly/auditu

a

poskytnúť im všetkupotrebnúsúčinnosť.

10. ZÁVEREČNÉ

USTANOVENIA

10.1. Meniť alebo doplňať text tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané
zástupcami

oboch zmluvných strán a s súlade so zákonom č. 343/2015 ZVO.

10.2. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 7 dní odo doručenia
dodatku druhej strane.

10.3. Na vzťahy osobitne

neupravené

touto

Zmluvou

sa vzťahujú

príslušné

ustanovenia

Obchodného

zákonníka.
10.4. Účastníci

Zmluvy

týmto

vyhlasujú,

že táto Zmluva

zodpovedá

ich slobodnej

vôli,

uzatvárajú

ju

dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

10.5. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach.

Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

10.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť jej zverejnením v zmysle zákona.
V Dohňanoch dňa ...
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Ing. Anton Gardian
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