ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
IČO:
DIĆ:
Zastúpený:
Telefón/Mobil:
E-mail:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Kunova Teplica
Kunova Teplica č. 127, 049 32 Štítnik
00328448
2020961426
Eva Gyenesová, starostka obce
+421 905 785 281
obec.kunovateplica@gmail.com

1.2 POSKYTOVATEĽ:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v obchodnom registri:
Konateľ:
Telefón/Mobil:
E-mail:
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Sunflower ampl s.r.o.
Postupimská 25, 040 22 Košice
spoločnosť s ručením obmedzeným
47 052 252
2023711195
je neplatcom
OR OS Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31799/V
Mgr. Anna Pastirikova
+421 949 360 900
sunflover.ampl@hotmail.com

Na obstaranie predmetu zákazky bol použitý postup zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Objednávateľ uzatvára túto Zmluvu o poskytnutí služby (ďalej len „Zmluva“) s Poskytovateľom v
súlade s výsledkom vyhodnotenia ponúk, na základe ktorého ponuka predložená dodávateľom bola
vyhodnotená ako úspešná.

II. PREDMET ZMLUVY
2.1

Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi plnohodnotné,
zodpovedné zabezpečenie procesu externého manažmentu projektu „Rekonštrukcia ČOV v
prostredí MRK v obci Kunova Teplica“ z Operačného programu Ľudské zdroje v zmysle výzvy,
ktorej kód je OPLZ-PO6-SC611-2020-2.
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2.2

2.3

Externý manažment bude spočívať najmä v plnení týchto úloh:
a)

zodpovednosť za administratívne a finančné úkony súvisiace s implementáciou projektu,

b)

zodpovednosť za propagáciu projektu a jeho realizáciu v súlade s Manuálom pre
informovanie a komunikáciu,

c)

koordinácia aktivít projektu,

d)

zodpovednosť za plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí
NFP,

e)

zodpovednosť za správny priebeh časovej a vecnej realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci,

f)

predkladanie monitorovacích správ v stanovených termínoch,

g)

vypracovanie a predkladanie Žiadostí o zmenu v projekte,

h)

príprava všetkých podkladov pre kontrolu na mieste zo strany poskytovateľa pomoci,

i)

komunikácia prostredníctvom ITMS,

j)

plnenie stanovených cieľov, aktivít a výsledkov projektu,

k)

plnenie stanoveného harmonogramu,

l)

zodpovednosť za celkovú udržateľnosť projektu a pod.,

m)

zabezpečenie opatrení publicity v súlade s metodickými pokynmi pre informovanie a
publicitu v podmienkach Operačného programu Ľudské zdroje na roky2014– 2020,

n)

zabezpečenie vypracovania a predloženia záverečných dokumentov v záverečnej fáze
cyklu implementácie projektu (záverečná Žiadosť o platbu a záverečná monitorovacia
správa),

o)

zodpovednosť za plnenie finančného plánu projektu, finančnú udržateľnosť projektu,
správnosť a včasnosť vypracovania a predloženia žiadosti o platbu vrátane záverečného
zúčtovania projektu,

p)

zodpovednosť za čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie cieľov projektu
podľa zmluvy o poskytnutí NFP,

q)

finančné riadenie a účtovníctvo (účtovná evidencia) projektu v súlade s platnou
legislatívou, finančné riadenie projektu, príprava žiadostí o platbu,

r)

príprava kompletných
projektového tímu,

s)

vedenie analytickej účtovnej evidencie pre projekt,

t)

príprava podkladov pre spracovanie žiadostí o platbu,

u)

poskytovanie súčinnosti pri kontrolách.

finančných

podkladov

pre

všetkých

externých

členov

Objednávateľ sa zaväzuje, že služby prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.
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III. POVINNOSTI A PRÁVA POSKYTOVATEĽA A OBJEDNÁVATEĽA
3.1

Poskytovateľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou
v zmysle platných právnych predpisov, metodických pokynov upravujúcich podmienky
čerpania nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) z európskych štrukturálnych
fondov a Príručky pre prijímateľa a pokynov Objednávateľa a v súlade s jeho záujmami.

3.2

Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/, doplniť aj prípravy všetkých podkladov
pre kontrolu na mieste kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

3.3

Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a ním poverené osoby;
 Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby;
 Úrad vládneho auditu;
 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky;
 Kontrolné orgány Európskej únie;
 Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;
 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

3.4

Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť Poskytovateľa so všetkými svojimi potrebami, zámermi
a všetkými novými skutočnosťami, o ktorých sa dozvie. Zároveň sa zaväzuje poskytnúť všetky
podklady potrebné k plneniu predmetu Zmluvy, a to v Poskytovateľom stanovenom
primeranom čase a spôsobom, ktorý určí Poskytovateľ.

3.5

Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi pravdivé informácie, ktoré majú vplyv na
povahu a spôsob uskutočnenia požadovaných odborných služieb a nesmie zamlčať žiadne
informácie, dôležité pre poskytnutie týchto odborných služieb.

3.6

Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť všetky podmienky na to, aby Poskytovateľ mohol spracovať
všetky podklady v zmysle predmetu Zmluvy riadne a včas.

3.7

Obe zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu platnosti Zmluvy spolupracovať pri realizácii
predmetu plnenia. K tomu účelu určia osoby zodpovedné za realizáciu a vybavovaniu bežných
záležitostí vyplývajúcich zo vzájomnej súčinnosti. Zmluvné strany sú oprávnené jednostranným
písomným oznámením doručeným druhej strane určiť inú osobu zodpovednú za riešenie
a vybavovanie bežných záležitostí podľa predchádzajúcej vety.

3.8

Žiadna zo zmluvných strán nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistila, alebo s prihliadnutím
na okolnosti mohla zistiť pri plnení predmetu tejto Zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech
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tretích strán, počas trvania zmluvného vzťahu, ani po jeho ukončení, prípadne po odstúpení od
Zmluvy.

IV. MIESTO A ČAS PLNENIA
4.1

Poskytovateľ sa zaväzuje, že realizáciu služieb bude pre Objednávateľa vykonávať v čase
realizácie projektu „Rekonštrukcia ČOV v prostredí MRK v obci Kunova Teplica“ až do jeho
ukončenia.

4.2

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Poskytovateľ je povinný zrealizovať služby v súlade
s termínmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP a Príručke pre prijímateľa počas celej
implementácie Projektu do konečného ukončenia implementácie Projektu. Termíny na
odovzdanie jednotlivých monitorovacích správ, žiadosti o platbu a ostatnej dokumentácie sú
v zmysle tejto zmluvy čl. III. bod 3.1. Predpokladaný časový rozsah je 500 hodín počas realizácie
Projektu.

4.3

Poskytované služby pri riadení Projektu budú realizované na pracovisku Poskytovateľa
a Objednávateľa, resp. na mieste vyžadovanom kontrolnými orgánmi v súlade s potrebami
a požiadavkami Objednávateľa a v súlade s potrebami vyplývajúcimi z rozsahu uvedenom v čl.
II. bodu 2.2. tejto Zmluvy.
V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1

Odmena za predmet Zmluvy podľa článku II. tejto Zmluvy je stanovená na základe cenovej
ponuky zo dňa 15. októbra 2021, ktorá je výsledkom realizácie verejného obstarávania podľa
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 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 výkon externého manažmentu v rozsahu článku II. tejto zmluvy činí:
Cena za osobohodinu

13,80

Eur bez DPH

Cena bez DPH

6,900

Eur

Výška DPH

-

Eur

Cena s DPH

-

Eur

Slovom: šesťtisícdeväťsto Eur
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 výkaz práce za fakturované obdobie,
ktorý bude obsahovať: Kód projektu ITMS:, Názov projektu, Názov prijímateľa, 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.

4

5.5

Faktúra vystavená Poskytovateľom musí obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným
predpisom. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi na prepracovanie
v prípade, že faktúra nebude spĺňať všetky náležitosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť
doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

VI. ZMLUVNÉ POKUTY
6.1.

Objednávateľ je povinný zaplatiť úrok z omeškania v prípade oneskorenej úhrady faktúry
Poskytovateľovi. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej
centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej
o osem percentuálnych bodov. Takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas
celého kalendárneho polroka omeškania.

6.2.

Ak Poskytovateľ neposkytne služby uvedené v článku II. Zmluvy riadne a včas v požadovanom
rozsahu, kvalite a termíne dohodnutých v zmluve, je Objednávateľ oprávnený vyzvať
Poskytovateľa na opätovné riadne a včasné poskytnutie služby v požadovanom rozsahu, kvalite
a dodatočne dohodnutom termíne. Za služby Poskytovateľa dodané v rozpore s touto zmluvou,
Objednávateľ nie je povinný zaplatiť cenu služby. Zároveň je Objednávateľ oprávnený uplatniť
voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé jedno takéto porušenie
zmluvy, Pokuta je splatná do 5 pracovných dní od doručenie výzvy Objednávateľa na zaplatenie
zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku zmluvy .

6. 3.

Vznikom povinnosti Poskytovateľa zaplatiť zmluvnú pokutu ani jej skutočným zaplatením nie je
dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti
Poskytovateľa a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa
na náhradu škody nezapočítava.

VII. ZÁNIK ZMLUVY
7.1

Zmluva môže zaniknúť
a) dohodou zmluvných strán
b) odstúpením od Zmluvy
c) doplniť možnosť výpovede bez uvedenia dôvodu a aj výpovednú dobu

7.2

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo
strany Poskytovateľa, pričom podstatným porušením Zmluvy zo strany Poskytovateľa je:
- neplnohodnotné, nezodpovedné zabezpečenie procesu externého manažmentu Projektu
- prevedenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy na tretie osoby, a to bez súhlasu Objednávateľa

7.3.

7.4.

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo
strany Objednávateľa, pričom podstatným porušením Zmluvy zo strany Objednávateľa je:
a)

neposkytnutie nevyhnutnej súčinnosti Objednávateľa

b)

neuhradenie faktúry za poskytovanie služieb

Odstúpenie od Zmluvy sa uskutočňuje formou doporučeného listu.
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7.5.

Od účinnosti výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy je Poskytovateľ povinný nepokračovať
v činnosti, na ktorú sa zaviazal. Poskytovateľ je ale povinný Objednávateľa upozorniť na
opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej
Objednávateľovi nedokončením činnosti poskytovateľa dohodnutej v tejto zmluve. Ak by
týmto prerušením činnosti Poskytovateľom vznikla Objednávateľovi škoda, je Poskytovateľ
povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak Objednávateľ tieto
opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada Poskytovateľa, aby ich urobil sám,
je Poskytovateľ na to povinný.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1

Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasťou Zmluvy
o poskytnutí služby.

8.2

Ak dôjde po uzavretí Zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola Zmluva uzavretá,
zmluvné strany sa zaväzujú upraviť Zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto
zmenou.
Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 2 vyhotovenia.

8.3
8.4

Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po
zverejnení na stránke verejného obstarávateľa a splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v
tom, že objednávateľ doručí poskytovateľovi oznámenie o pozitívnom overení správnosti
postupu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, ktorého výsledkom je táto Zmluva.
Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia predmetného oznámenia. Všetky počítania
hmotno-právnych lehôt medzi objednávateľom a poskytovateľom, ako aj ďalšie právne
skutočnosti zakladajúce, zrušujúce a meniace vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými
stranami sa právne odvíjajú od momentu účinnosti tejto Zmluvy.

8.5

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

8.6

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

8.7

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

8.8

Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu so
všetkými jej ustanoveniami ju vlastnoručne podpisujú.

V Kunovej Teplici dňa 15.11.2021

V Košiciach dňa 15.októbra 2021

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

_________________________

_________________________
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