ZMLUVA o poskytnutí služby
realizácia externého projektového manažmentu uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi
Zmluvné strany
Objednávateľ
Názov
Sídlo
Zastúpený :
IČO
DIČ

: NORMEX, s.r.o.
: Šípová 3, Nitra 949 01
: Mgr. Roman Tóda, konateľ spoločnosti
: 36 525 162
: 2020151221

(ďalej len „objednávateľ“)
Poskytovateľ
Názov
Sídlo
Štatutárny orgán
Zapísaný v obch. registri
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
IČ DPH

: Scholaris, s.r.o.
: Kalvária 3, 949 01 Nitra
: Ing. Martina Lauková
: Okresného súdu Nitra, Vložka číslo: 29694/N, Oddiel: Sro
: Tatra banka, a.s.
: 2925861805/ 1100, IBAN SK67 1100 0000 0029 2586 1805,
: 46324844
: SK2023331508
(ďalej len „poskytovateľ“)
Preambula

Táto Zmluva je uzatváraná na základe výsledku súťaže na predmet zákazky „Externé riadenie – projektový
manažér pre projekt Inovácie v oblasti prístupnosti elektronických informácií a služieb“ - zákazka podľa §
117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení. Poskytovateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto Zmluve stanovené, je
spôsobilý na plnenie predmetu tejto Zmluvy a je oprávnený túto Zmluvu uzatvoriť.

1. Článok Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi služby spojené so
zabezpečením externého projektového manažmentu pri implementácii projektu:
- Inovácie v oblasti prístupnosti elektronických informácií a služieb (výzva: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.217, Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR).
2. Poskytovateľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytovať predovšetkým nasledovné služby:
- zabezpečenia úkonov súvisiacich s projektovým manažmentom predmetu zákazky,
- spracovanie a podanie žiadostí o platbu,
- zabezpečenia monitoringu počas trvania projektu vrátane následného monitoringu,
- predkladania monitorovacích správ,
- predkladania žiadostí o zmenu,
- poskytovania odborného poradenstva,

-

-

zabezpečovania komunikácie s riadiacim orgánom, resp. sprostredkovateľským orgánom pod
riadiacim orgánom,
poskytnutia potrebnej súčinnosti riadiacemu orgánu (ďalej len „RO“), resp.
sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) počas realizácie aktivít
projektu,
zúčastňovania sa kontrol na mieste vykonávaných RO, SORO, resp. iným oprávneným orgánom,
pri výkone práce je povinný spolupracovať s vedením obce, pracovníkmi obce a dodávateľmi,
ktoré sa zúčastňujú sa na realizácii projektu „Inovácie v oblasti prístupnosti elektronických
informácií a služieb“

3.

Predmetom tejto Zmluvy je aj záväzok Objednávateľa riadne a včas zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za
podmienok dohodnutých v článku II. tejto Zmluvy.

4.

Predmet je možné upraviť a doplniť dodatkom k tejto Zmluve v písomnej forme so súhlasom obidvoch
Zmluvných strán.
2. Článok Dohoda o odmene a spôsobe platby

1.

Odmena za poskytnutie Služby bola určená na základe ponuky Poskytovateľa, ktorú predložil
Objednávateľovi v procese verejného obstarávania, ktorý predchádzal uzatvoreniu tejto Zmluvy, a to
nasledovne:

P. Názov služby
č.

1.

Odmena za
poskytované
služby realizácia
externého
projektového
manažmentu

Počet
mesiacov/hodín

Cena bez DPH
v EUR za
mesiac/hodinu

35

570,00

Cena s DPH v Celková
EUR za
cena bez
mesiac/hodinu DPH v
EUR
684,00
19 950,00

2 625
(75
hodín/mesiac)

7,60

9,12

Celková
cena s
DPH v
EUR
23 940,00

(V prípade, ak poskytovateľ nie je platca DPH uvedie túto skutočnosť v tejto Zmluve).
2.

Odmena uvedená v bode 1 čl. 2 bude poskytovateľom fakturovaná mesačne. Poskytovateľ vystaví
faktúru najneskôr posledný pracovný deň v príslušnom kalendárnom mesiaci.

3.

Objednávateľ odmenu uvedenú v predchádzajúcom odseku uhradí na základe faktúry vystavenej
Poskytovateľom. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia klientovi.

4.

Odmena sa pre účely tejto Zmluvy považuje za uhradenú dňom jej pripísania na bankový účet
Poskytovateľa, uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

5.

V dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky výdavky, ktoré Poskytovateľ nevyhnutne a účelne vynaložil pri
plnení predmetu zmluvy.

6.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov
Slovenskej republiky:
- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH,
- číslo faktúry,
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú sumu v EUR,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu dodávateľa,
- prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, ktoré predpisuje táto zmluva,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
- označenie tejto zmluvy, podľa ktorej je faktúra vystavená,

- Protokol o vykonaných činnostiach (vyplnený pracovný výkaz)
- názov projektu.
7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený
vrátiť ju Poskytovateľovi na doplnenie, v tomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
3. Článok Termín plnenia, povinnosti a práva zhotoviteľa a objednávateľa

1.

Poskytovateľ je povinný realizovať služby uvedené v čl. 1. tejto Zmluvy v rozsahu a v súlade s termínmi
uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP a Príručke pre prijímateľa počas celej implementácie Projektu,
t.j. začiatku hlavných aktivít projektu do konečného ukončenia implementácie Projektu. Termín na
odovzdanie jednotlivých monitorovacích správ, žiadostí o platbu a ostatnej dokumentácie stanovuje RO,
resp. SORO, pričom predpokladaný časový rozsah je 2 625 hodín počas realizácie Projektu (35
mesiacov).

2.

Poskytovateľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou v zmysle
platných právnych predpisov, metodických pokynov upravujúcich podmienky čerpania nenávratného
finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a podľa pokynov Objednávateľa
a v súlade s jeho záujmami.

3. Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť Poskytovateľa so všetkými svojimi potrebami, zámermi a so
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.
4. 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.
5. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť všetky podmienky na to, aby poskytovateľ mohol spracovať všetky
podklady v zmysle článku 1 tejto zmluvy riadne a včas.
6. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie odborných služieb ak Objednávateľ ani na písomné
požiadanie neposkytne Poskytovateľovi potrebné doklady a súčinnosť.
7. Objednávateľ sa zaväzuje po celú doby platnosti tejto zmluvy so zhotoviteľom spolupracovať
a poskytovať všetku potrebnú súčinnosť.
8. Poskytovateľ sa zaväzuje začať s plnením predmetu tejto zmluvy bezodkladne po jej podpise.
4. Článok Obchodné tajomstvo
1.

Pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak, považujú sa všetky informácie a materiály, ktoré budú na
základe zmluvy dodané, pre zmluvné strany za dôverné, a to bez časového obmedzenia. Informácie
nebudú voľne dostupné a použité inak ako na účely uvedené v predmete zmluvy alebo pre prípad
posúdenia skutočnosti plnenia zmluvy.

2.

Obe zmluvné strany sa zaväzujú udržiavať v tajnosti všetky, najmä verbálne a písomné informácie
o druhej zmluvnej strane, prípadne o klientoch druhej zmluvnej strany, o ich spôsobe práce, organizačnej
štruktúre, o know-how a pod., zistené pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy a nezverejňovať ich
vo vzťahu k tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, avšak vždy len v rozsahu nevyhnutnom pre
dohodnutú realizáciu plnenia.

3.

4.

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 tretích strán,
počas trvania zmluvného vzťahu, ani po jeho ukončení, prípadne odstúpení od zmluvy.
Ustanovenie článku 4 tejto zmluvy sa nevzťahuje na poskytnutie informácií, ktoré sú predmetom
obchodného
tajomstva
podľa
tejto
zmluvy
alebo
§
18
zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, pokiaľ sú poskytnuté osobám vykonávajúcim právny, daňový alebo
účtovný audit a tieto osoby majú povinnosť mlčanlivosti v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov.
5. Článok Zánik zmluvy

1.

Zmluva môže zaniknúť:
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy.

2.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany
Poskytovateľa, pričom podstatným porušením Zmluvy zo strany Poskytovateľa je:
- poskytovanie služieb externého projektového manažmentu v rozpore s podmienkami uvedenými v tejto
Zmluve napriek písomnému upozorneniu zo strany Objednávateľa,
- prevedenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy na tretie osoby, a to bez súhlasu Objednávateľa,
- neposkytnutie služieb externého projektového manažmentu, a to napriek písomnej výzve
Objednávateľa,

3.

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany
Objednávateľa, pričom podstatným porušením Zmluvy zo strany Objednávateľa je:
- neposkytne nevyhnutnej súčinnosti Objednávateľa podľa podmienok tejto Zmluvy,
- neuhradenie odmeny za poskytovanie odborných služieb.

4.

Odstúpenie od zmluvy sa uskutočňuje formou doporučeného listu. Za dátum doručenia odstúpenia sa
považuje tretí pracovný deň od odoslania doporučeného oznámenia na adresu druhej zmluvnej strane,
pričom odosielajúca zmluvná strana toto potvrdí preukázaním podacieho lístku.
6. Článok Záverečné ustanovenia

1.

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

2.

Túto zmluvu je možné zmeniť alebo dopĺňať iba obojstranným prejavom súhlasu zmluvných strán formou
písomných dodatkov k zmluve. Doplnky, dodatky a zmeny tejto zmluvy (vrátane príloh) sú platné len v
písomnom prevedení s podpismi oboch zmluvných strán.

3.

Obe zmluvné strany sa vynasnažia všetky sporné otázky vznikajúce z tejto zmluvy, vrátane takých, ktoré
sa týkajú jej platnosti, riešiť najskôr obojstrannou dohodou. V prípade, že napriek tomu jedna zmluvná
strana nesplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, platia príslušné ustanovenia zodpovedajúcich
zákonov a vykonávacích predpisov.

4.

Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou, alebo upravené len čiastočne, sa budú riadiť
výlučne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacimi predpismi
platnými v Slovenskej republike.

5.

Spory z právnych úkonov z realizácie rieši príslušný súd podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží každá zmluvná strana.

7.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to je 35 mesiacov. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom
podpisu oboma zmluvnými stranami.

8.

Zmluvné strany si obsah zmluvy riadne prečítali porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s celým
obsahom zmluvy ju potvrdzujú svojimi podpismi. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú , že ich
zmluvná voľnosť nie je obmedzená a sú oprávnení takúto zmluvu podpísať.

9.

Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon
tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Nitra, dňa: 02.01.2020

Poskytovateľ
Scholaris, s.r.o.
Ing. Martina Lauková

Objednávateľ
NORMEX, s.r.o.
Mgr. Roman Tóda

