ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SIUŽBY
uzavretá podra § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
l.

1.1 oBrEDNÁvarek
Sídlo:

zMLUvNÉ STRANY

Obec Kunova Teplica
Kunova Teplica č. t27, O49 32 Štítnit

tčo:

oo328448

DtČ:

2o2o96t426

Zastúpený:

Eva Gyenesová, starostka obce

Telefón/Mobil:

+421 905 785 281

E-mail:

obec.kunovatepIica@pmai|.com

(ďalej len,,Objednávateí}

1.2 FoSlťToVATEt:
Sídlo:
právna forma:

Sunflower ampl s.r.o.
Postupimská 25,04O 22 Košice
spoločnosť s ručenímobmedzeným

lČO:

47 o52252

DIČ:
tČ opn:

20237I1,I95
je neplatcom

Zapísaný v obchodnom registri:

OR OS Košice l, Oddiel: Sro, Vložka číslo:31799/V

Konateí:

Mgr. Anna Pastirikova

Telefón/Mobil:

+427 949 360 900

E-mail:

sunflover.ampl@hotmail.com

(ďa

lej len,,Poskytovateí}

Na obstaranie predmetu zákazky bol použitý postup zadávania zákazky podía zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskoršíchpredpisov (d'alej

len ,,zákon o verejnom obstarávaní").

Objednávateí uzatvára túto Zmluvu o poskytnutí stužby (ďalej len ,,Zmluva") s poskytovateíom v
súlade s rnýsledkom vyhodnotenia ponúk, na základe ktorého ponuka predložená dodávateřom bola
vyhodnotená ako úspešná.

ll. PREDMET.ZMLUVY
2.t

Predmetom Zmluvy je závázok Poskytovateta poskytnúťObjednávateťovi plnohodnotné,
zodPovedné zabezpeČenie procesu externého manažmentu projektu ,,Rekonštrukcia čov v

Prostredí MRK v obci Kunova Teplica" z Operačného programu ludské zdroje v zmysle výzvy,

ktorej kód je OPLZ-PO6 -SC6!1-2O20-2.
2.2

{

Externý manažment bude spočívaťnajmá v plnení týchto úloh:

a}

zodPovednosť za administratívne a finančnéúkony súvisiace s implementáciou projektu,

b)
c)
d)
e)
f)
c)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
2.3

zodpovednosť za propagáciu projektu a jeho realizáciu

v

súlade s Manuálom pre

informovanie a komunikáciu,
koordinácia aktivít projektu,
zodpovednosť za plnenie zmluvných podmienok vypl,ývajúcich zo zmluvy

o poskytnutí

NFP,

zodpovednosť za správny priebeh časovej a vecnej realizácie projektu

v súlade s

podmienkami poskytnutia pomoci,
predkladanie monitorovacích správ v stanovených termínoch,
vypracovanie a predkladanie Žiadostío zmenu v projekte,
príprava všetkých podkladov pre kontrolu na mieste zo strany poskytovateía pomoci,

komunikáciaprostredníctvomITMS,
plnenie stanovených cielov, aktivít a rnýsledkov projektu,

plneniestanovenéhoharmonogramu,
zodpovednosť za celkovú udržate[nosť projektu a pod.,
zabezpečenie opatrení publicity v súlade s metodickými pokynmi pre informovanie a
publicitu v podmienkach Operačnéhoprogramu lludské zdroje na roky2O14- 2O20,
zabezpečenie vypracovania a predloženia záverečných dokumentov v záverečnej fáze
cyklu implementácie projektu (záverečná Žiadosť o platbu a záverečná monitorovacia
správa),

zodpovednosť za plnenie finančnéhoplánu projektu, finančnúudržatelnosť projektu,
správnosť a včasnosť vypracovania a predloženia žiadosti o platbu vrátane záverečného
zúčtovaniaprojektu,

zodpovednosť za čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie cie[ov projektu
pod[a zmluvy o poskytnutí NFP,

finančnériadenie

a

účtovníctvo(účtovná evidencia) projektu

v

súlade s platnou

legislatívou, finančnériadenie projektu, príprava žiadostío platbu,

príprava kompletných finančných podkladov pre všetkých externých členov
projektového tímu,

vedenie analytickej účtovnejevidencie pre projekt,
príprava podkladov pre spracovanie žiadostío platbu,
poskytovanie súčinnostipri kontrolách.

Objednávatel sa zavázuje, že služby prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

ltl. PoVlNNosTl A PRÁVA Pt(§l$TovATErA

3.1

A oBJEDNÁVATEIA

je povinný pri plnení predmetu Zmltnry postupovať s odbornou starostlivosťou
platných
právnych predpisov, metodických pokynov upravuiúcich podmienky
v zmysle
čerpania nenávratného finančného príspevku (ďa!ej len NFP) z európskych štrukturálnych
Poskytovateť

fondov a Príručkypre prijímatela a pokynov ObjednávateJa a v súlade s jeho záujmami,
3.2

Poskytovateí je povinný strpieť výkon kontro[laudttul , doplniť aj prípravy všetkých podkladov
pre kontrolu na mieste kedykoívek počas platnosti a účinnostiZmluvy o poslrytnutí NFP a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

3.3

Poskytovate[ sa zavázuje strpieť rnýkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami
kedykoívek počas platnosti a účinnostizmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na rnýkon kontroly/auditu sú najmá:

. Ministerstvo vnútra slovenskej republiky a ním poverené osoby;
o

Ministerstvo financií slovenskej republiky a ním poverené osoby;

. Úrad vládneho auditu;
r protimonopolný úrad slovenskej republiky;
o

kontrolné orgány Európskej únie;

o

výbor pre vnútorný audit

a vládny audit;

. Najvyššíkontrolný úrad slovenskej republiky;
o

3.4

sp|nomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov.

Objednávateí sa zavázuje oboznámiť PoskytovateIa so všetkými svojimi potrebami, zámermi
a všetkými norrými skutočnosťami, o ktoných sa dozvie. Zároveň sa zavázuje poskytnúť všetky

podklady potrebné k plneniu predmetu Zmluvy,

a

to

v

Poskytovateíom stanovenom

primeranom čase a spósobom, ktoný určíPoskytovateť.
3.5

Objednávateí je povinný poskytnúťPoskytovateíovi pravdivé informácie, ktoré majú vplyv na
povahu a spósob uskutočnenia požadovaných odborných služieb a nesmie zamlčať žiadne
informácie, dóležité pre poskytnutie.aýchto odborných služieb.

3,6

Objednávateí sa zavázuje vytvoriť všetky podmienky na to, aby Poskytovateí mohol spracovať
všetky podklady v zmysle predmetu Zmluvy riadne a včas.

3.7

Obe zmluvné strany sa zavázujú v priebehu platnosti Zmluvy spolupracovať pri realizácii
predmetu plnenia.

K

tomu účeluurčia osoby zodpovedné za realizáciu

a vybavovaniu bežných

zá]ežitostívyplývajúcich zo vzájomnej súčinnosti.Zmluvné strany sú oprávnené jednostranným
písomným oznámením doručeným drutpj strane určiťinú osobu zodpovednú za riešenie
a vybavovanie bežných záležitostí podla predchádzajúcej vety.

3.8

Žiadna zo zmluvných strán nevyužije akékoívek informácie, ktoré zistila, alebo s prihliadnutím
na okolnosti mohla zistiť pri plnení predmetu tejto Zmlurry vo svoj prospech, ani v prospech

tretích strán, počas trvania zmluvného vzťahu, ani po jeho ukončení,prípadne po odstúpeníod
Zmluvy.

lv. MtEsTo AčAs PIJ{EN|A
4.L

Poskytovateť sa zavázuje, že realizáciu služieb bude pre Objednávateía vykonávať v Čase
realizácie projektu ,,Rekonštrukcia ČOV v prostredí MRK v obci Kunova Teplica" až do jeho
ukončenia.

4.2

Táto Zmluva sa uzawára na dobu určitú.Poslqítovateí je povinný zrealizovať služby v súlade

termínmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP a Príručkepre prijímateíapoČas celej
implementácie Projektu do konečnéhoukončenia implementácie Projektu. Termíny na
odovzdanie jednotlivých monitorovacích správ, žiadosti o platbu a ostatnei dokumentácie sú

s

v zmysle tejto zmlurrry čl. lll. bod 3.1, Predpokladaný časoraý rozsah je 50O hodín počas realizácie

Projektu.
4,3

Poskytované sIužby pri riadení Projektu budú realizované na pracovisku Poskytovateía
a Objednávatela, resp. na mieste vyžadovanom kontrolnými orgánmi v súlade s potrebami
a požiadavkami Objednávateřa a v súlade s potrebami vyp}ývajúcimi z rozsahu uvedenom v Čl.
ll. bodu 2.2. tejto Zmluvy.

v. CENAA PlÁToBNÉ PoDMlENlť
5.1

Odmena za predmet Zmluvy podía článku ll. tejto Zmluvy je stanovená na základe cenovej
ponuky zo dňa 15. októbra 2O21, ktorá je výsledkom realizácie verejného obstarávania podla
zákona č.343l20t5 7. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoných zákonov v

znení neskorších predpisov a v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov ako konečná.

5,2

Cena za rnýkon externého manažmentu v rozsahu článku

cena za osobohodinu
Cena bez DPH
Výška DPH
Cena s DPH

13,80
6,900

-

ll. tejto zmluvy činí:

Eur bez DPH
Eur
Eur

Eui

slovom: šesťtisícdeváťstoEur

5.3
5,4

Predmet zmluvy bude financovaný z NFP. ,
Platby za poskytnutý predmet Zmluvy sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom
na základe vystavených faktúr. Prílohou faktúry bude rnýkaz práce za fakturované obdobie,
ktoný bude obsahovať: Kód projektu ITMS:, Názov projektu, Názov prijímateía, program,
z ktorého je projekt financovaný, dátum, podrobný opis skutočne vykonaných prác a poČet
hodín realizovaný externým manažmentom v rámci projektu. Splatnosť faktúry je lehote 30 dní
od jej doručenia,

5.5

Faktúra vystavená Poskytovateíom musi obsahovať náležitosti urČenévŠeobecne závázným
predpisom. Objednávateí je oprávnený vrátiť faktúru PoslqítovateÍovi na prepracovanie
v prípade, že faktúra nebude spÍRaťvšetky náležitosti. Nová lehota splatnosti zaČÍnaplynúť

doručenímopravenej

fa

ktúry Objed návateíovi.

Vl. zMLUvNÉ poxurv
6.1.

objednávateř

je povinný zaplatiť úrok z omeškania v prípade oneskorenej

Úhrady faktúry

Poskytovateíovi. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe EuróPskej
centrálnej banky platnej k prvému dňu prislušného kalendárneho polroka omeŠkaniazraýŠenej
o osem percentuálnych bodov. Takto určená sadzba úrokov z omeškania sa pouŽije poČas
celého kalendárneho polroka omeškania.
6.2.

Ak poskytovateí neposkytne služby uvedené v č]ánku ll. Zmluvy riadne a vČas v poŽadovanom
rozsahu, kvalite a termíne dohodnutých v zmluve, je Objednávateí oprávnený vyzvať
poskytovateía na opátovné riadne a včasnéposkytnutie služby v požadovanom rozsahu, kvalite
a dodatočne dohodnutom termíne. Za služby Poskytovateía dodané v rozpore s touto zmluvou,
objednávateí nie je povinný zaplatiť cenu služby. Zároveň je Objednávateť oprávnený uplatniť

voči Poskytovateťovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za kaŽdé jedno takéto PoruŠenie
zmluvy, pokuta je splatnádo 5 pracovných dníod doručenie rnýzvy Objednávatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku zmluvy

6.

3.

.

Vznikom povinnosti Poskytovateía zaplatiť zmluvnú pokutu anijej skutoČným zaplatením nie je
dotknutý nárok objednávateía na náhradu škody, ktorá mu vznikla poruŠenímpovinnosti
poskytovateía a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa
na náhradu škody nezapočítava.

7.I

7.2

_

Vll. átrtlx ZMLIIVY

Zm]uva móže zaniknúť

a}
b}
c)

dohodou zmluvných strán
odstúpením od Zmluvy
doplniť možnosťrr,ýpovede bez uvedenia dóvodu a aj výpovednú dobu

objednávateí je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného poruŠenia zmluvy zo
strany poskytovatela, pričom podstatným porušením Zmluvy zo strany Poskytovateía je:
- neplnohodnotné, nezodpovedné zabezpeče4ie procesu externého manažmentu Projektu
- prevedenie závázkov vyplývajúcich zo Zmluvy na tretie osoby, a to bez súhlasu Objednávatela

7.3.

poskytovateí je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného poruŠeniaZmluvy zo
strany objednávate[a, pričom podstatnÝm,porušením Zmluvy zo strany Objednávateťa je:

a}
b)
7.4.

neposkytnutie nevyhnutnej súčinnostiObjednávateÍa
neuhradenie faktúry za poskytovanie služieb

Odstúpenie od Zmluvy sa uskutočňuje formou doporučeného listu.

7.5,

Od účinnostirnýpovede alebo odstúpenia od Zmluvy je Poskytovatel povinný nepokraČovať
v činnosti, na ktorr] sa zaviazal. Poslqltovateí je ale povinný Objednávatela upozornř na
opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej
Objednávateíovi nedokončenímčinnosti poskytovateía dohodnutej v tejto zmluve. Ak by
týmto prerušenímčinnosti Poskytovateíom vznikla Objednávateíovi Škoda, je Poskytovatel
povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak ObjednávateÍ tieto
opatrenia nemóže urobiť ani pomocou iných osób a požiada Poskytovateťa, aby ich urobil sám,
je Poskytovateí na to povinný.

Vlll. zÁVERrčnÉusraNoVENlA
8.1

Túto Zmluvu je možné meniť a dopÍňať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán, Dodatky budú tvoriť neoddeliteínú súčasťouZmluw
o poskytnutí služby,

8.2

Ak dójde po uzavretí Zmluvy k zmene závázných podmienok, za ktoných bola Zmluva uzavretá,

zmluvné strany sa zavázujú upraviť Zmluvu vo vŠetkýchustanoveniach dotknutých touto
8,3

8,4

zmenou,
Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktoných každá strana dostane 2 vyhotovenia.

Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a ÚČinnosť po
zverejnení na stránke verejného obstarávateía a splneniodkladacej podmienky, ktorá spočívav
tom, že objednávateí doručíposkytovateíovi oznámenie o pozitívnom overení správnosti
postupu verejného obstarávania poskytovateíom NFP, ktorého výsledkom je táto Zm|uva.
Zmluva nadobudne účlnnosťdňom doručenia predmetného oznámenia. Všetky počítania
hmotno_právnych lehót medzi objednávateíom a poskytovateíom, ako aj ďalŠie právne
skutočnosti zakladajúce, zrušujúcea meniace vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými
stranami sa právne odvijajú od momentu účinnostitejtoZmluvy,

8,5

Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že túto zmluvu
uzatvárajú na základe svojej slobodnejvóle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

8.6

Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.7

Zástupcovia zmluvných strán sa zavázujú, že v prípade zmeny sídla a zmeny štatutárnych
orgánov oprávnených vystupovať za spo[očnosť, tieto oznámia druhej strane bez zbytočného
odkladu.

8.8

v

Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu so
vŠetkým i jej usta nove n iami j u vlastnor_uČne. pod pisuj Ú.

K,TtF,l t c/

dňa

SrrřLOtťERAtP!r. r.o.
lt lQlhi

Objednávateí:

'qCaC
|COlrlr062l!2
Dúl r0337rtl05

6

