ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Malý Lipník
065 46 Malý Lipník 64

konajúci:

Jozef Šesták, starosta obce

IČO:

00330043

DIČ:

2020698691

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

Číslo účtu/IBAN:

IBAN: SK35 0200 0000 0021 0712 9153

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Poskytovateľ:

Kollar Consulting, s.r.o.
Vsetínska 1699/62, Stará Ľubovňa 064 01

konajúci:

Ing. Martin Kollár

IČO:

45 545 006

DIČ:

2023030680

IČ DPH:

-

Bankové spojenie: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu/IBAN:

SK46 8330 0000 0020 0117 9590

(ďalej len „poskytovateľ“)
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II.
Základné ustanovenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že objednávateľovi poskytne služby – riadenie projektu –
externé „Zabezpečenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci
Malý Lipník“ v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZPPO4-SC431-2015-6, za podmienok stanovených v tejto zmluve. Poskytované služby,
ktoré sú predmetom tejto zmluvy sú bližšie špecifikovanými v prílohe č. 1 tejto
zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnuté služby prevziať a za ich poskytnutie zaplatiť
poskytovateľovi dojednanú cenu podľa čl. V. tejto zmluvy.

III.
Termín plnenia predmetu zmluvy
1. Termín plnenia zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy je dojednaný počas realizácie
projektu podľa čl. II. ods. 1. tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ je oprávnený poveriť poskytnutím služieb aj inú osobu, pričom zodpovedá za
poskytnuté služby tak, akoby ich poskytoval sám.

IV.
Súčinnosť zo strany objednávateľa
1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov plnenia predmetu tejto zmluvy zo strany
poskytovateľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým
spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva, alebo ako to požaduje poskytovateľ, ústne,
písomne, elektronicky. Poskytnutím súčinnosti zo strany objednávateľa sa rozumie najmä
včasné odovzdanie vyžiadaných podkladov.

V.
Cena
1. Cena za poskytované služby je stanovená na 6 000,00 EUR, pričom sa jedná o cenu určenú
v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách. Poskytovateľ nie je platcom DPH.
2. Cena za poskytnuté služby je splatná nasledovne:
a) Po zhotovení záverečnej žiadosti o platbu a záverečnej monitorovacej správy projektu,
vystaví Poskytovateľ Objednávateľovi faktúru na sumu 6 000 EUR so splatnosťou 60
dní.
3.
Ak faktúra vystavená Poskytovateľom a doručená Objednávateľovi podľa tohto článku
Zmluvy nemá náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi na opravu
alebo doplnenie. Za deň doručenia faktúry podľa tohto článku zmluvy sa v takom prípade
považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry.
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4. V texte faktúry musí byť uvedená okrem zákonom stanovených náležitostí aj špecifikácia
tejto zmluvy, na základe ktorej dochádza k fakturácii a názov zákazky.

VI.
Osobitné ustanovenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na
vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný
riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
metodickými pokynmi.
2. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa v prípade, že
nemôže plniť záväzky podľa tejto zmluvy a jej plnenie je ohrozené.
3. Pri plnení predmetu zmluvy poskytovateľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a
ochranu
zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.

VII.
Zmluvná pokuta
1. V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím služby, má objednávateľ právo uplatniť
voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej dohodnutej ceny práce za každý deň
omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s platbou má poskytovateľ právo uplatniť si úrok z
omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu skutočne
vzniknutej škody.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
3. Akákoľvek zmena a doplnenie tejto zmluvy môže byť uskutočnená len formou písomného
dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
4. Za doručenie písomností v súvislosti s touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa považuje:
a) osobné doručenie písomností oprávnenej osobe druhej zmluvnej strany, ktorá je povinná
potvrdiť prevzatie písomnosti, k doručeniu môže dôjsť priamo zmluvnou stranou alebo
prostredníctvom kuriéra, alebo
b) zaslanie písomnosti prostredníctvom pošty na adresu sídla alebo miesta podnikania zmluvnej
strany tak, ako je uvedená v príslušnom registri; v prípade, ak sa zaslaná zásielka vráti späť ako
nedoručená, považuje sa za doručenú, uplynutím 7 dní od jej podania na doporučenú poštovú
prepravu.
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5. Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Poskytovateľ obdrží dva
rovnopisy. Súčasťou tejto zmluvy je špecifikácia predmetu zákazky.
7. Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a
nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností pripájajú zmluvné strany
k dohodnutým zmluvným ustanoveniam svoje podpisy.
Príloha:
č. 1. Špecifikácia predmetu zákazky
V Malom Lipníku dňa 4.9.2017

V Starej Ľubovni dňa 4.9.2017

Objednávateľ

Poskytovateľ

..................................................

.....................................................
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Príloha č.1 – Špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je:
 vypracovanie žiadostí o platbu:
- plnenie sa týka vypracovania priebežných žiadostí o platbu a záverečnej žiadosti o
platbu
- zber dát, údajov a informácií potrebných k vypracovaniu doplňujúcich monitorovacích
údajov k ŽoP;
- kontrola správnosti účtovných dokladov (napr. dodávateľská faktúra) a ich príloh
zaradených do ŽoP;
- kontrola úplnosti a obsahovej správnosti príloh a podpornej dokumentácie k účtovným
dokladom zaradeným do ŽoP (napr. preberací protokol, zisťovací protokol o
vykonaných prácach a dodávkach, krycí list prác, súpis vykonaných prác/súpis
fakturovaných ucelených častí, pracovný výkaz, krycí list faktúry, platobný poukaz k
faktúre) vrátane fotodokumentácie vykonaných prác/dodaných tovarov;
- kontrola správnosti zaúčtovania účtovných dokladov zaradených do ŽoP v účtovníctve
prijímateľa (účtovné záznamy z účtovníctva prijímateľa);
- vypracovanie ŽoP (v súlade s pokynmi uvedenými v Príručke pre prijímateľa a ďalšej
riadiacej dokumentácii SO) v ITMS2014+ a jej odoslanie v ITMS2014+
poskytovateľovi;
- doplnenie/zmena ŽoP v prípade obdržania výzvy na doplnenie/zmenu ŽoP zo strany
poskytovateľa v ním stanovenej lehote;
- poskytovanie súčinnosti pri overovaní reálneho dodania tovarov/prác/služieb
naviazaných na výdavky zaradené do predmetnej ŽoP v priebehu ohlásenej finančnej
kontroly na mieste vykonávanej poskytovateľom
- poskytovanie komplexných informácií prijímateľovi v súvislosti s prípravou
predmetnej ŽoP
 príprava a spracovanie monitorovacích správ počas realizácie projektu:
- zber dát, údajov a informácií potrebných k vypracovaniu MS a jej príloh, vrátane
fotodokumentácie za príslušné monitorované vyhotovenej objednávateľom;
- kontrola úplnosti a obsahovej správnosti príloh prikladaných k MS;
- vypracovanie MS (v súlade s pokynmi uvedenými v Príručke pre prijímateľa a ďalšej
riadiacej dokumentácii SO) v ITMS2014+ a jej odoslanie v ITMS2014+
poskytovateľovi;
- doplnenie MS a/alebo jej príloh v prípade obdržania výzvy na doplnenie zo strany
poskytovateľa v ním stanovenej lehote;
- poskytovanie súčinnosti pri overovaní dát, údajov a informácií uvedených v MS v
priebehu ohlásenej finančnej kontroly na mieste vykonávanej poskytovateľom;
- poskytovanie komplexných informácií prijímateľovi v súvislosti prípravou predmetnej
MS;
 príprava žiadostí o zmenu, ak bude potrebná:
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-

-

zber dát, údajov a informácií potrebných k vypracovaniu ŽoZP a jej vybraných príloh;
kontrola úplnosti a obsahovej správnosti príloh prikladaných k ŽoZP;
vypracovanie ŽoZP (v súlade s pokynmi uvedenými v Príručke pre prijímateľa a
ďalšej riadiacej dokumentácii SO) v ITMS2014+ a jej odoslanie v ITMS2014+
poskytovateľovi;
doplnenie ŽoZP a/alebo jej príloh v prípade obdržania výzvy na doplnenie zo strany
poskytovateľa v ním stanovenej lehote;
poskytovanie súčinnosti pri overovaní dát, údajov a informácií uvedených v ŽoZP v
priebehu ohlásenej finančnej kontroly na mieste vykonávanej poskytovateľom;
poskytovanie komplexných informácií prijímateľovi v súvislosti s prípravou
predmetnej ŽoZP.

V Malom Lipníku dňa 4.9.2017

V Starej Ľubovni dňa 4.9.2017

Objednávateľ

Poskytovateľ

..................................................

.....................................................
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