
Zmluva o poskytnutí služby
č. l 80620l 8A

uzavreá podťa § 269 ods.ZZákonač.5I3l199I Zb. Obchodného zákonníkav platnom znení

ZMLUVNÉ STRANY:

Obchodné meno: e-Gemini s. r. o.
Sídlo: Perecká 2968116, Levice 934 0l, SR
IČo: n5o4l53
DIč: 2023969629
IČ OPH: neplatca
Bankové spojenie: 260051572818330
Zapísaná: v OR OS Nitra, odd. Sro, vložka č. 36129lN
Koná: Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA - konateť spoločnosti

( ďalej len,,Dodávateť " )

a
Názov:
Sídlo:
IČo:
DIČ:

Koná:

obec záhorce
Krtíšska 173198,Záhorce 99106, SR
o0319694
2o2t243323
PaedDr. Branislav Kázmer * starosta obce

(ďalej len ,,Objednávateť" )

sa dohodli na tejto Zmluve o poskytnutí služby (ďalej len ,,Zmluva"):

článok I.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmltxy je závázok dodávateťa poskytovať objednávatel'ovi poradenské služby v oblasti externého
manažmentu nasledujúceho projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EU:

Názov projektu: ,,KD a OcÚ Záhorce -Zníženie energetickej náročnosti budovy"

Názov OP: Kvalita životného prostredia|

Kód projektu v ITMS: NFP310040I508

(ďalej len ,,projekť'), ktorý realizuje Objednávateť na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
pdspevku uzavretej s pdslušným riadiacim orgánom/sprostredkovatel'ským orgánom pod riadiacim orgánom, Rozsah
plnenia Dodávateťa voči Objednávateťovi je podrobne špecifikovaný v článku II. tejto Zmluvy. *\-

2. Predmetom tejto Zmluvy je aj závázok Objednávateťa riadne a včas prevziať plnenie od Dodávateía a zaplatiť i
Dodávateťovi odmenu podťa článku III. tejto Zmluvy zaslužby poskytnuté podl'a článku II. tejto Zmluvy.

článok II.
Rozsah poskytovaných služieb

1. V rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy bude dodávatel' vykonávať pre objednávateťa služby súvisiace
s projektovým manažmentom projektu:

a) riadenie projektu:
- zodpovednosť za celkové riadenie projektu,
- koordinácia celkovej realizácie projektu,
- poskytovanie potrebnej súčinnosti riadiacemu orgánu (ďalej len ,,RO") resp. sprostredkovateťskému orgánu

počas realizácie aktivít projektu,
- kontrola realizácie jeďnotlivých aktivít projektu,
- vypracovanie zmenových konaní,

b) finančné riadenie:
- vykonávanie predbežnej finančnej kontroly účtovných dokladov,
- spracovanie podkladov k žiadosti o platbu,
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- spracovanie žiadosti o platbu, vrátane jej zadávania prostredníctvom verejného porLílu ITMS,
- spracovanie prehťadov čerpania rozpočtu.

c) monitoring:
- monitorovanie realizácie aktivít projektu,
- sumarizácia údajov potrebných pre vypracovanie monitorovacích správ projektu,
- sprac_ovávanie priebežných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy, vrátane ich zadania do

ITMS,
- týžďenná kontrola plnenia úloh v mieste sídla Objednávateťa.

2, Pokial' z obsahu alebo povahy akéhokoťvek dokumentu alebo výstupu vyhotoveného Dodávatel'om v súvislosti
splnením predmetu tejtÓ,zmluvy vyplýva, že jeho súčasťou je akýkoťvek výstup (alebo jeho časť) uvedený v tejto
7rmluve, považuje sa takýto dokument alebo výstup za čiastočné plnenie predmetu Zmluvý bez ohlbdu na oŽnačeňie
alebo názov takéhoto dokumentu alebo výstupu.

článok III.
Cena a platobné podmienky

1. Objednávateť sa zavázuje, že zaplatí Dodávateťovi cenu za poskytnuté služby a plnenia podťa tejto Zmllvy
v maximálnej výške 5 412,- EUR. Cena je konečná, t<eďZe Objednávateí nie je platcom DPH,

2. Y cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateťa na realizáciu projektového manažmentu.

3. Pocl,trladoq ple zaplatenig c9ny je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávatel'om a doručená Objednávateťovi
avýkaz prác. Splatnosť faktúry je 60 dní odjej doručenia Objednávateťovi.

4. Dodávateť je oprávnený vystavit' faktúru za činnosti uvedené v článku II. maximálne raz za mesiac podťa skutočne
dodaných výstupov na základe v ýkazu prác.

článok lv.
Trvanie zmluvy

1. Táto Zmluva sa lzatyára na dobu trvania projektu podťa prislúchajúcej zmluvy oposkytnutí nenávratného
finančného príspevku.

článok V.
Miesto plnenia

1. Miestom dodávky plnenia je sídlo Objednávateťa.

2, Práce budú realizované napracoviskách Dodávateťa a bblednavatet'a, v súlade s potrebami vyplývajúcimi
z rozsahu podťa čIánku II. tejto Zmluvy.

1.

článok vI.
Povinnosti a zodpovednosť dodávateťa

Dodávatel' je povinný plniť predmet Zmluvy vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť ana vlastné
nebezpeČenstvo,s odbornou starostlivosťou v zmysle podmienok dohodnutých v Zduvé a zodpovedá za kvalitu
ním poskytnutých služieb.

Dodávateť je oprávnený vykonávať činnosti podťa tejto Zmluvy prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo
prostredníctvom subdodávateťov.

!9{áyaleť sa zavázuje dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiame a ekologické predpisy na pracoviskách
Objednávateťa,

Po vykonaní predmetu Zmluuy alebo pri zánikuzávázku plniť predmetZmluvy je Dodávateť povinný do 14 dní
odo dňa splnenia predmetu Zmluvy alebo zániku závázki plniť predmet zmlúvý, vrátiť Objedlnávatďovi všetky
neipracované podklady a originály dodaných podkladov, ktoré od neho v súvislosti s plnením Zmluvy prevzal
alebo iným spósobom získal, o ktorých vrátenie Objednávateť výslovne požiada.

Dodávateť nezodpovedá za chyby a vady a prípadné škody vzniknuté Objednávateťovi púpadne akýmkoťvek
tretím osobám spósobené používaním výsledkov činnosti Dodávateťa Objednávateťom, któré-vznikli ria základe
nesprávnych informácií poskytnutých Dodávatel'ovi Objednávateťom alebo v dósledku iných dóvodov majúcich
póvod u Objednávateťa.

6. Dodávatel' sa zavázuje strpieť výkcln kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami kedykol'vek počas
pla_tnosti .a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potiebnú
súčinnost'.

Oprávnerrými osobami sú najmá:

a) Poskytovatel'a ním poverené osoby,

z.

_].

1.

5,
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J.

1.

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) NajvYŠŠÍ kontrolný Úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly SR, Certifikačný orgán a ním poverenéosoby,

d) Orgán auditu,jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) osobY Prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s píslušnými právnymi predpismi SR a Eú.

článok vII.
Oprávnenia a záv ázky objednávateťa

Objednávatel' sa zavázllje poskytnúť Dodávateťovi pri plnení tej to Zmluvy všetku potrebnú súčinnosť.
objednávatel' sa zavázuJe PoČas trvania tejto lmluvy vytvoriť Dodávateťovi primerané podmienky, hlavne všakzadováŽiť a sPrístupniť Dodávateťovi všetký údaje a iňformá;i;ň;;ňné pre plnenie predmetu Zmluvy.
objednávatel' sa zavázuje bezodkladne oboznamovať Dodávatel'a so všetkými 19vý,mi skutočnosťami, o ktorlých sadozvie alebo mal dozveóieť pri svojej Oinnósti ďĚoiě ,-ú 

"l"il;Óňujr uo vzťahu k predmetu Zmluvy.

článok vIII.
Oryanizácia a riadenie Projektu

Projekt bude realizovať Dodávatel' a súČinnosť .zo strany. objednávatel'a bude realizovaná predovšetkýmProstredníctvom Činnosti spoločnej riešitel'ske.i ,lyqily - prÓ:Éttóřňá ti.", J"z."Z-rro'i}.áěounrtov Dodávatel,aa pracovníkov objednávatéťa určeirých na tenřo ,:tél cíu;"áná"uuióio-.
Projektový tím sa bude.stretávať Podťa projektového plánu, alebo operatívne podťa potreby. projektový tím sastretne vždy na požiadanie Dodávaiel'a.

článok IX.
Zmeny projektu

Zmeny Proiektu a/alebo dohodnutého rozsahu konzultačných služieb a plnenia podťa tejto Zmluvy budúuskutoČnené PÍsomnou dohodou Zmluvných stian, pófiář ;;;Íplir;';ushnovení tejto Zmluvy inak.

čtanotIx.
Náhrada škody

Ak Jedna zo Zmluvných strán spósobí akúko]'vek škodu druhej Zml_uvnej strane vo vzťahu k tejto Zmluve,zodpovednosť za ško<iu sa bude,p.uuouui;póáI'a § 373 a nasl. obchodného zákonníka.

článok Xl. 
---

Skoněenie platnosti a účinnosti zmluvy
1. TátoZmllvazaniká

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzayreá,

b) dohodou,

c) akceptáciou plnenia,

d) odstúpením od Zmluvy.

2. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej strane.
3, odstúpenie zo strany objednávatel'a nie je Účinné skór, ako je zaplatená časť ceny podťa článku III. tejto zmluvyza Dodáv atel'om dovtedy poskytnuté plnónie,

článok xII.
ochrana informácií

l, Zmluvné stranv sa.'ilY5zlliú zachovávať mlČanlivosť o všetkých dóverných skutočnostiach askutočnostiach,ktoqých z v erej rien i e by ňňi;, pó*ói,; iř"a" ř* ii"j žm * i Ěi iii"'" 
".

1.

2.

l.
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2. Poskytovatef prehlasuje, že^všetky poskytnuté informácie dóvernej povahy získané v priebehu poradenských prác
bude považovať zaprísne dóverné a budú výhradne použiíé za účelóm realIzácie Projektu,

článok xIII.
závereěné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej
zverejnení na webovom sídle objednávatel'a alebo v centrálnom registri zmluv.
Na túto Zmluvu avzťahy z nej vyplývajúce sa použijú primerane ustanovenia zákona č. sl3ltggl Zb. obchodného
zákonníka.vplatnom, znení,.at9 vldy tie ustanovenia, ktoré sú svojou povahou najbližšie konkrétnej pnívnej
skutočnosti vyplývajúcej z tejto Zmluivy .

Zmllvaje.vyh_otovena 1 Slvlgp_! vyhotoveniach, zktorých každé je originál, pričom Objednávateť obdrží tri (3)
vyhotovenia a Dodávateť obdržíjedno (1) vyhotovenie.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, že ju uzatvárajú slobodne a vážne
anaznak súhlasu s ňou ju potvrdzujú svojimi podpismi.

\aŠetly Zmeny a dodatky.Zmluvy sú platné len v písomnej forme s riadnymi podpismi oboch Zmluvných strán, ak
áto Zmluv a neurčuj e inak.

2.

3.

4.

5.

1.

Za Dod,ávatela:

Miesto: Levice.

Dátum: 1Í,.W:(.?1í

Pmd<t 16,s}{§4lffi, o^

,i t"ťS
,!/,,,,,i\ ! /l t__-...... j....-"........

Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA
konateť spol. e-Gemini s. r, o

e-Gemlnl s. t o,
Plrld(t 16, r§4 9h Ló,lf,, gR

Za Objednávateťa:

Miesto: "t*|t<nzw
Dátum: Z 2] Jú1,1 2018

P;;ó..;;;ti;i;; i
starosta|obce Záhorce
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