Z M LU VA O PO S KYT O VAN Í S LU Ž I E B
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov.
Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY
Názov : Obec Matejovce nad Hornádom
Sídlo obce : Matejovce nad Hornádom č.97
Zástupca obce : Marta Stanislavová
Číslo účtu : SK89 5600 0000 0034 2477 7001
Bankové spojenie : Prima banka
IČO : 00329363
DIČ : 2020717776
Email : matejovcenh@levonetmail.sk
/ďalej len „Objednávateľ v príslušnom gramatickom tvare/
Názov organizácie : ANERI group s.r.o.
Sídlo organizácie: Antolská č.6, 851 07, Bratislava
Zastúpená konateľom: Mgr. Barbarou Nagyovou
Číslo účtu :
Bankové spojenie : VÚB Banka
IČO : 50 539 809
DIČ :
Spoločnosť zapísaná v Ob.reg.OK.súd Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.114725/B
Email :nagyova@anerigroup.sk

/ďalej len „Poskytovateľ v príslušnom gramatickom tvare/
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva”
v príslušnom gramatickom tvare).
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Čl. II.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi služby
spojené s prípravou projektovej dokumentácie, verejného obstarávania a konzultačnej
činnosti pre realizáciu projektu financovaného z Európskych štrukturálnych a
investičných fondov (ďalej len „poskytovanie služieb”), relevantných pre
implementáciu projektu.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytovanie služieb dohodnutú
odmenu.
3. Poskytovanie služieb zahŕňa
a) Návrh a spracovanie projektovej dokumentácie ako súčasť povinných príloh
k žiadosti o poskytnutie Nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“)
Zmluvná súčinnosť (spolupôsobenie a podklady objednávateľa)
Obec ako Objednávateľ zabezpečí a odovzdá pred začatím spolupráce Poskytovateľovi
kompletné podklady potrebné pre vypracovanie žiadosti o NFP.
Čl. III.
ODMENA A NÁHRADA NÁKLADOV
1. Objednávateľ sa zaväzuje počas účinnosti tejto zmluvy zaplatiť Poskytovateľovi za
poskytovanie služieb v rozsahu podľa článku II. časť a), b) odmenu vo výške 900 €
(slovom deväťsto EUR).
2. Odmena dohodnutá v článku III. bod 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva.
3. Odmena dohodnutá v článku III. bod 1 tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady, ktoré
Poskytovateľ nevyhnutne alebo účelne vynaloží pri poskytovaní predmetných služieb.
4. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.
5. Odmena dohodnutá v článku III. bod 1 tejto zmluvy je splatná na základe faktúry.
Súčasťou každej faktúry bude výkaz vykonaných činností.
6. Splatnosť faktúry vystavenej na základe tejto zmluvy je do 30 kalendárnych dní odo
dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Poskytovateľ zašle vystavenú faktúru
Objednávateľovi najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po jej vystavení v súlade
s touto zmluvou.

Čl. IV.
DOBA ÚČINNOSTI ZMLUVY
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Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do predloženia vypracovanej žiadosti
o NFP (aj s povinnými prílohami) Objednávateľovi.
V prípade schválenia žiadosti o NFP sa Poskytovateľ zaväzuje počas celej doby realizácie
projektu vykonávať činnosti podľa článku II. tejto zmluvy na základe potrieb
Objednávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včas poskytnuté služby
odmenu podľa článku III. tejto zmluvy.
Čl. V.
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby na základe tejto zmluvy, pričom
Objednávateľ určí svojho zamestnanca na vykonávanie úkonov v súvislosti s touto
zmluvou voči Poskytovateľovi.
2. Poskytovateľ je povinný postupovať pri poskytovaní
starostlivosťou, v záujme Objednávateľa a podľa jeho potrieb.

služieb

s odbornou

3. Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri
poskytovaní služieb, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu potrieb Objednávateľa.
4. Objednávateľ je povinný s Poskytovateľom spolupracovať, včas a riadne určiť
príslušnú kontaktnú osobu, odovzdať Poskytovateľovi podkladový materiál a
poskytnúť informácie nevyhnutné na poskytovanie služieb.
5. Objednávateľ je povinný dať súhlas s odchýlením sa od už udelených pokynov, ak ho
Poskytovateľ písomne upozornil na ich zrejmú nevhodnosť, a to v lehote uvedenej
Poskytovateľom.
V rámci spolupôsobenia sa Objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom
poskytne a doplní Poskytovateľovi spoluprácu pri získavaní podkladov, doplňujúcich
údajov, spresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy.
Čl. VI.
MLČANLIVOSŤ
1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o ustanoveniach tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o
ktorých sa dozvedel pri poskytovaní služieb a ktoré Objednávateľ označil za dôverné.
3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku trvá aj po ukončení účinnosti
tejto zmluvy.
Čl. VII.
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UKONČENIE PLNENIA
1. Zmluva sa ukončí vyčerpaním dohodnutého rozsahu predmetu zmluvy podľa čl. II.
tejto zmluvy.
2. Zmluvu je možné ukončiť aj písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
3. Zmluvu je možné ukončiť aj výpoveďou aj bez udania dôvodu a to uplynutím
výpovednej doby, ktorá je mesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.
Čl. VIII.
DORUČOVANIE
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti spojené s touto zmluvou musia
byť doručené písomne druhej zmluvnej strane doporučene alebo osobne oproti
písomnému potvrdeniu doručenia.

2.

Zmluvné strany pritom uprednostňujú
a vysvetľovaní vzájomných stanovísk.

e-mailovú

komunikáciu

pri

riešení

Čl. IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
2. Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi touto zmluvou a príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len so súhlasom oboch zmluvných strán, a to
výlučne dodatkom v písomnej forme.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 1
výtlačok a Poskytovateľ 1 výtlačok.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili vážne a slobodne, že ustanovenia
zmluvy sú pre nich zrozumiteľné, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Matejovciach nad Hor., dňa: 24.10.2016

V ................, dňa:

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

Marta Stanislavová
starostka obce

Mgr. Barbara Nagyová
konateľ
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