ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
Článok I. Zmluvné strany
Objednávateľ
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej označený aj ako „objednávateľ“)

Obec Jarovnice
Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
Florián Giňa – starosta obce
00 327 212
2020711528
Primabanka, a.s.
SK04 5600 0000 0088 1851 3001

Poskytovateľ
Sídlo:
Kancelária:
Zapísaný:

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš
Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov
Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel:
Sro, Vložka č. 22857/P
Ing. Dana Jenčová, MBA
45 483 078
2023019911
SK2023019911
+ 421 948 174 346, sekretariat@mediinvest.sk
VÚB banka, a.s.
SK94 0200 0000 0027 3358 1251

Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontakt:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej označený aj ako „poskytovateľ“)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Všeobecné ustanovenia
2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu poskytne objednávateľovi služby v termíne
uvedenom v článku IV. tejto zmluvy.

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnuté služby prevziať a za ich poskytnutie zaplatiť
poskytovateľovi dojednanú cenu uvedenú v článku VI. tejto zmluvy.
Článok III. Predmet zmluvy

3.1

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania vykonaného v zmysle § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, na predmet zákazky Riadenie projektu - externý
manažment pre projekt: „Novostavba Materskej školy v obci Jarovnice“, realizovaného v
zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu
Ľudské zdroje, prioritná os 6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít, špecifický cieľ 6.1.2 – Výstavba predškolských zariadení
v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, kód výzvy – OPLZ-PO6-

SC612-2018-1.
3.2

Predmetom zmluvy je riadenie projektu - externý manažment ako oprávnený výdavok v zmysle
výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1 ktoré pozostáva z:
a. konzultačnej a poradenskej činnosti vrátane komunikácie so sprostredkovateľským orgánom,
vo fáze od doručenia rozhodnutia o schválení NFP až po úplné finančné ukončenie realizácie
projektu;
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komunikácie s projektovým a finančným manažérom projektu na úrovni riadiaceho orgánu;
komunikácie s dodávateľmi prác, služieb a pod.;
zadávanie úloh a riadenie všetkých členov projektového tímu;
zodpovednosti za dodržiavanie hlavného cieľa projektu;
koordinácia práce v rámci jednotlivých aktivít projektu, dosahovanie čiastkových výstupov
a dodržiavanie časového a finančného harmonogramu;
g. kontroly kvality realizácie jednotlivých hlavných a podporných aktivít;
h. vypracovanie žiadostí o platbu (ďalej len „ŽoP“) vrátane príloh;
i. vypracovanie monitorovacích správ (ďalej len „MS“) vrátane príloh;
j. vypracovanie žiadostí o zmenu projektu.
b.
c.
d.
e.
f.

Článok IV. Termíny plnenia predmetu zmluvy
4.1

Termín plnenia predmetu zmluvy, ktorý je uvedený v článku III. tejto zmluvy je dojednaný od
získania rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok až do úplného
finančného vysporiadania projektu.

4.2

Poskytovateľ je oprávnený poveriť poskytnutím služieb aj inú osobu, pričom zodpovedá
za poskytnuté služby tak, akoby ich poskytoval sám.
Článok V. Súčinnosť zo strany objednávateľa

5.1

Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov plnenia uvedených v článku IV. tejto zmluvy
zo strany poskytovateľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým
spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje poskytovateľ vo výzve urobenej
v ústnej, písomnej alebo v elektronickej forme. Poskytnutím súčinnosti zo strany objednávateľa
v zmysle tejto zmluvy sa rozumie najmä včasné odovzdanie vyžiadaných podkladov.

5.2

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ v primeranej lehote vyzve objednávateľa na
predloženie podkladov potrebných pre splnenie predmetu zmluvy a oznámi mu presný zoznam
týchto podkladov a lehotu, v ktorej ich má poskytovateľovi predložiť.

5.3

Objednávateľ sa zaväzuje podklady vyžiadané poskytovateľom odovzdať v lehote určenej
poskytovateľom podľa bodu 5.2 tohto článku zmluvy.

5.4

Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú
súčinnosť.

5.5

V prípade, že objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť,
a zároveň tento stav porušenia svojej povinnosti neodstráni ani po uplynutí 5 kalendárnych dní
od doručenia písomnej výzvy poskytovateľa, poskytovateľ nie je povinný poskytnúť služby
v stanovenom termíne v zmysle bodu 4.1 článku IV. zmluvy a je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
Článok VI. Cena za poskytnuté služby

6.1

Cena za poskytnuté služby v rozsahu vymedzenom v článku III. tejto zmluvy je výsledkom
procesu verejného obstarávania na predmet zákazky, ktorým bolo - Riadenie projektu - externý
manažment pre projekt: „Novostavba Materskej školy v obci Jarovnice“, v zmysle Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje,
prioritná os 6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít, špecifický cieľ 6.1.2 - Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít, kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1. Zmluvná cena
predstavuje cenu najvýhodnejšej cenovej ponuky predloženej v rámci procesu verejného
obstarávania realizovaného v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v platnom znení.
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Špecifikácia
predmetu
zmluvy

Cena za 1
hodinu
poskytovania
služby bez
DPH

Externý
11,60
manažment
*Poskytovateľ je/nie je platcom DPH.
6.2

Celkový počet
hodín
poskytovania
služby

Celková cena
v EUR bez
DPH*

Celková cena
v EUR s DPH*

960

11 136,00

13 363,20

Zmluvné strany berú na vedomie, že ak v súvislosti s plnením predmetu zmluvy dôjde k potrebe
zasielania prípadnej dokumentácie poštovou prepravou, náklady na ňu sú zahrnuté v cene za
poskytnutie služieb vymedzenej v bode 6.1 tejto zmluvy. Poštová preprava dokumentácie bude
realizovaná v mene objednávateľa na náklady poskytovateľa.
Článok VII. Platobné podmienky

7.1

Úhrady za poskytované služby budú realizované na základe vystavených faktúr za každý mesiac
plnenia predmetu zmluvy až do úplného finančného vysporiadania.

7.2

Poskytovateľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné náležitosti
daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

7.3

Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať náležitosti požadované
v bode 7.2. Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne
plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

7.4

V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude
sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa
považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.

7.5

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry je poskytovateľ oprávnený účtovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky, a to za každý deň omeškania.

7.6

Ak je poskytovateľ v omeškaní s poskytovaním služieb podľa článku V. tejto zmluvy, je
objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z ceny časti poskytovaných
služieb, s plnením ktorých je v omeškaní.

Článok VIII. Ostatné dojednania
8.1

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, obchodných
a technických informáciách, ako aj o údajoch, ktoré si navzájom poskytli pri rokovaní o uzavretí
tejto zmluvy, ako aj pri jej realizácii a zaväzujú sa, že tieto skutočnosti, informácie a údaje
nezverejnia ani nesprístupnia tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany, a ani ich nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

8.2

Poskytovateľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Poskytovateľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a
dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a tiež rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.

8.3

Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak poskytovateľ poruší povinnosti
uložené v tejto zmluve.

8.4

Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak objednávateľ poruší povinnosti
uložené v tejto zmluve.

8.5

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
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8.6

Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávateľskými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,
v rámci ktorej bude poskytovaná služba/dodané dielo financovaná/financované, a to oprávnenými
osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP a poskytnúť
im potrebnú súčinnosť.

8.7

Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s poskytovateľom právo
objednávateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s poskytovateľom v prípade, kedy
ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom a výsledky
administratívnej finančnej kontroly RO/SO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z
obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
Článok IX. Záverečné ustanovenia

9.1

Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.

9.2

Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov k zmluve,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

9.3

Práva a povinnosti tejto zmluvy o poskytovaní služieb prechádzajú aj na prípadných právnych
nástupcov oboch zmluvných strán.

9.4

Obe zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane.

9.5

Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých po jej podpise objednávateľ dve
vyhotovenia a poskytovateľ obdrží jedno vyhotovenie.

9.6

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov,

9.7

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

V Jarovniciach, dňa 21.02.2019

V Prešove, dňa 20.02.2019

.....................................................

.............................................................

Florián Giňa

Ing. Dana Jenčová, MBA
konateľka

starosta obce
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