RÁMCOVÁ ZMLUVA
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
na poskytovanie následných služieb externého manažmentu
Číslo zmluvy : 18/012

Uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Obec Svodín
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpenie:
Bankové spojenie:
IBAN:

Hlavná ulica 1117/1, 943 54 Svodín
00309281
2020412713
Gabriel Vígh, starosta
Prima banka Slovensko, a.s.
SK17 5600 0000 0038 4787 6001

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.
Sídlo:
M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO:
45391530
IČ DPH::
SK2022971885
Registrácia:
OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22608/R
Zastúpenie:
Tomáš Repta, konateľ
Bankové spojenie:
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
IBAN:
SK77 8330 0000 0023 0115 0853
(ďalej len „poskytovateľ“)

Preambula
Objednávateľ a poskytovateľ uzatvárajú medzi sebou podľa ustanovenia § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka túto rámcovú zmluvu (ďalej len „zmluva“) na poskytovanie
následných služieb externého manažmentu pri implementácii projektu z OP KŽP, prioritnej
osi 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry, opatrenie 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom
splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty
špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, špecifický cieľ
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov;
Zameranie : Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Názov projektu: Kompostéry pre obec Svodín
Kód projektu v ITMS 2014+: 310011L425
(ďalej len „projekt“)

Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je súhrn odborných služieb, prác, činností a aktivít vykonávaných
poskytovateľom pre objednávateľa, ktoré slúžia na poskytovanie plnení pre objednávateľa
uvedených v čl. I bod 2.
2. Rozsah jednotlivých odborných služieb, prác, činností a aktivít bude pozostávať z:
-

vypracovania žiadostí o platbu počas celej doby realizácie projektu,

-

vypracovanie monitorovacích správ projektu počas celej doby realizácie projektu
a obdobia udržateľnosti projektu,

-

vypracovanie žiadostí o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP,

-

príprava a aktualizácia časového a finančného harmonogramu projektu,

-

koordinácia dodržiavania podmienok Zmluvy o NFP,

-

administrácia projektového manažmentu,

-

zabezpečenie kompletnej
u objednávateľa,

-

konzultácie s projektovými a finančnými manažérmi pre projekt.

dokumentácie

k projektu

pre

jej

archiváciu

Článok II
Čas plnenia
1. Poskytovateľ bude poskytovať odborné služby, práce, činnosti a aktivity počas realizácie
projektu po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP medzi objednávateľom a Ministerstvom
životného prostredia SR až do ukončenia obdobia udržateľnosti projektu.
Článok III
Cena a platobné podmienky
1. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na cene a jej splatení za poskytnuté
služby, činnosti a aktivity nasledovne:
- 250,00 € (slovom dvestopäťdesiat EUR) do 14 dní od podpisu tejto Zmluvy
- 250,00 € (slovom dvestopäťdesiat EUR) v pravidelných polročných intervaloch,
pričom prvý polročný interval sa počíta od dátumu podpisu Zmluvy. Zmluva je
uzavretá na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí podaním poslednej Následnej
monitorovacej správy na Riadiaci orgán. Uvedená cena za polrok je cenou konečnou,
pričom ide o paušálnu polročnú platbu.
Cena za dielo je cenou bez DPH; táto bude stanovená podľa platnej legislatívy ku dňu
fakturácie.
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu za polrok za predmet zmluvy
podľa čl. I tejto zmluvy na základe poskytovateľom predloženej faktúry v lehote splatnosti
faktúry 14 dní od jej vystavenia, ktorú poskytovateľ vystaví vždy k poslednému dňu
posledného mesiaca príslušného polroka.
3. Faktúra musí obsahovať údaje v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 74 ods. 1 zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať
nesprávne údaje, bude takáto faktúra poskytovateľovi vrátená. Poskytovateľ je povinný
predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od
termínu predloženia novej faktúry objednávateľovi.
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Článok IV
Práva a povinnosti poskytovateľa
Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať pri poskytovaní služieb, prác, činností a aktivít
všeobecne záväzné právne predpisy v aktuálnom znení, ako aj Metodické pokyny pre
žiadateľov o finančnú pomoc z OP KŽP v aktuálnom znení a ostatné súvisiace predpisy.
Poskytovateľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s odbornou starostlivosťou v súlade
s pokynmi objednávateľa v rámci dohodnutých podmienok zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje riadne, v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch
odovzdať výsledky riešenia úloh dohodnutých touto zmluvou.
Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť a zabezpečiť utajenie informácií
obsiahnutých v podkladoch prevzatých od objednávateľa, ktoré sú predmetom
obchodného tajomstva objednávateľa.
Poskytovateľ sa zaväzuje včas informovať objednávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli
v priebehu plnenia úloh. V prípade, že poskytovateľ nemôže plniť záväzky zmluvy
a realizácia úloh alebo jej príprava je ohrozená, je povinný o tom neodkladne informovať
objednávateľa.
V prípade, že poskytovateľ zabezpečuje činnosti prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá
objednávateľovi osobne.
Poskytovateľ má právo bezplatne získať od objednávateľa všetky podklady potrebné na
riešenie alebo overovanie výsledkov riešenia jednotlivých úloh.
Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, keď objednávateľ nesplní
povinnosť ustanovenú v čl. V body 1 a 3 tejto zmluvy ani po poskytnutí primeranej
lehoty poskytovateľom.
Článok V
Práva a povinnosti objednávateľa
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť financovanie predmetu zmluvy a jednotlivých úloh
uvedených v čl. I tejto zmluvy
Objednávateľ sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať poskytovateľa o zmenách
v zadaní úloh.
Objednávateľ sa zaväzuje včas poskytnúť poskytovateľovi všetky pokyny, písomnosti,
informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie predmetu zmluvy. Objednávateľ pritom
zodpovedá poskytovateľovi za obsah, správnosť a úplnosť poskytnutých podkladov.
Objednávateľ má právo vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých v tejto
zmluve.
Objednávateľ má právo vyžiadať si podklady k plneniu jednotlivých úloh uvedených v čl.
I tejto zmluvy.
Objednávateľ uhradí poskytovateľovi všetky skutočne vynaložené náklady, ktoré mu
vznikli v prípade, že využil svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa čl. IV bod 8 tejto
zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že poskytovateľ neplní
povinnosti podľa čl. I bod 2 a čl. IV bod 1 tejto zmluvy, ktoré vedú alebo by mohli viesť
k podstatnému porušeniu zmluvy. Pre právne účinky odstúpenia od zmluvy platia
ustanovenia § 349 a nasl. Obchodného zákonníka.
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Článok VI
Sankcie
1. V prípade, že poskytovateľ nedodá niektorú časť predmetu zmluvy v dohodnutom
termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny dohodnutej
za polrok za každý deň omeškania.
2. Pre prípad nesplnenia úhrady faktúry v lehote splatnosti má poskytovateľ právo na úrok
z omeškania vo výške 10,- eur (slovom: desať eur) za každý i začatý deň omeškania. Za
splnenie úhrady sa považuje deň pripísania platby na účet poskytovateľa.
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Článok VII
Záverečné ustanovenia
Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými na území SR.
Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Táto zmluva je vypracovaná v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden
rovnopis.
Obe strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej
obsahom pripájajú svoje podpisy.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným,
neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo
vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa
zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto
zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie
ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli
Zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Svodíne, dňa 11.09.2018

…………………………..…
objednávateľ

..……………………………
poskytovateľ
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