Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.
Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:

Obec Píla

IČO:
Zastúpený:

Píla č.27
966 81 Žarnovica
00648051
Eugen Čižmárik, starosta obce

(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“)

1.2

Poskytovateľ:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:

Octigon, a.s.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava
35 864 711
2021739753
SK2021739753
Ing. Rudolf Vadovič, predseda predstavenstva
Ing. Milan Šutjak, člen predstavenstva

(ďalej v texte zmluvy len „poskytovateľ“)

Čl. II.
Predmet zmluvy
2.1

Predmetom zmluvy je záväzok:
a) poskytovateľa, že
 poskytne pre objednávateľa služby podľa čl. III. tejto zmluvy a odovzdá ich
v dohodnutej lehote objednávateľovi resp. ním splnomocnenej osobe na dohodnutom
mieste plnenia,
b) objednávateľa, že
 poskytne poskytovateľovi potrebné podklady a oznámi mu svoje požiadavky na obsah
a formu služieb,
 poskytnutú službu prevezme v dohodnutom mieste plnenia záväzku najneskôr
v posledný deň lehoty na poskytnutie služby,
 zaplatí poskytovateľovi cenu za poskytnutie služby podľa čl. V. tejto zmluvy.
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Čl. III.
Popis služby
3.1

Poskytnutou službou podľa tejto zmluvy je spracovanie žiadosti o posúdenie projektového
zámeru (ďalej len „projektový zámer“) v rámci výzvy na projektové zámery (zameraná na
podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni) na predkladanie žiadostí o projektový
zámer z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy
IROP-POS2-SC211-PZ-2018-6 (ďalej len „výzva“) vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „poskytovateľ grantu“).

Čl. IV.
Termín plnenia
4.1

Poskytovateľ sa zaväzuje podať (doručiť) žiadosť o posúdenie projektového zámeru
poskytovateľovi grantu najneskôr do 29. júna 2018 v súlade s podmienkami výzvy uvedenej v
bode 3.1 tejto zmluvy. Žiadosť o projektový zámer môže zhotoviteľ podať (doručiť)
poskytovateľovi grantu osobne, prostredníctvom pošty na adresu poskytovateľa grantu alebo
iným vhodným spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami stanovenými poskytovateľom grantu
pre podávanie žiadostí o posúdenie projektového zámeru.
Čl. V.
Cena za poskytnuté služby a platobné podmienky

5.1

Cena za poskytnuté služby podľa čl. III. tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá na sumu
2 890,- EUR bez DPH (3 468.-EUR s DPH).

5.2

Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru po podaní žiadosti o posúdenie projektového
zámeru poskytovateľovi grantu. Prílohou faktúry bude doklad preukazujúci podanie žiadosti
o posúdenie projektového zámeru poskytovateľovi grantu. Splatnosť faktúry je 14 dní od
dátumu vystavenia faktúry.

Čl. VI.
Omeškanie a zmluvné pokuty
6.1

V prípade, že sa poskytovateľ dostane do omeškania s poskytovaním služieb, má objednávateľ
právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý kalendárny deň omeškania zo sumy
dohodnutej v čl. V.

6.2

V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením faktúry, má poskytovateľ
právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý kalendárny deň omeškania zo sumy
dohodnutej v čl. V.
Čl. VII.
Povinnosti objednávateľa

7.1

Objednávateľ sa zaväzuje sprostredkovať poskytovateľovi všetky potrebné informácie
súvisiace s predmetom zmluvy v termíne a v rozsahu požadovanom poskytovateľom.
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7.2

Objednávateľ sa zaväzuje doručiť Poskytovateľovi všetky povinné prílohy a podklady v zmysle
Prílohy č. 1 tejto zmluvy v termíne uvedenom v tejto prílohe.

7.3

Objednávateľ sa zaväzuje, že o zmene všetkých skutočností súvisiacich s projektom bude
informovať poskytovateľa.

Čl. VIII.
Povinnosti poskytovateľa
8.1

Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy s odbornou starostlivosťou, v súlade
s podmienkami výzvy v zmysle bodu 3.1.
Čl. IX.
Záverečné ustanovenia

9.1

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke Objednávateľa.

9.2

Zmluva môže byť zmenená len písomným dodatkom, ktorý bude uzatvorený na základe
dohody oboch zmluvných strán.

9.3

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši
zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušného
súdu v Slovenskej republike.

9.4

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, jeden pre každú zmluvnú
stranu.

9.5

Ostatné skutočnosti neupravené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

9.6

Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle,
vážne, zrozumiteľne, určite nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, že si ju
pred jej podpisom prečítali a znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.

V Píle, dňa 13.6.2018

V Bratislave, dňa 13.6.2018

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

Obec Píla

Octigon, a.s.

Eugen Čižmárik

Ing. Rudolf Vadovič, predseda predstavenstva

starosta obce

Ing. Milan Šutjak, člen predstavenstva
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Príloha č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb

Zoznam príloh a podkladov

Zoznam príloh a podkladov k žiadosti o posúdenie projektového zámeru - Objednávateľ
P.č.

Všetky prílohy je potrebné dodať v origináli alebo overenej kópii

Termín dodania

P 00

Podklady k formuláru projektového zámeru (predpísaný formulár)

13.6.2018

P 01

Splnomocnenie osoby konajúcej v menej žiadateľa (ak relevantné)

13.6.2018

P 02

Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa (predpísaný formulár)

13.6.2018

P 03a

Podklady k rámcovému rozpočtu projektu (predpísaný formulár)

13.6.2018

P 03b

Fotodokumentácia

13.6.2018

P 04

Podklady k formuláru Opis projektu (predpísaný formulár)

13.6.2018

P 05

Podklady k formuláru Lokálny vplyv projektov a vylúčenie štátnej
pomoci/minimálnej pomoci pre podporené projekty (predpísaný formulár)

13.6.2018

P 06a

Kópia katastrálnej mapy s vyznačením miesta realizácie projektu

13.6.2018

P 06b

Nákres priestorového riešenia projektu

13.6.2018
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