
Zmluvu o poskytnutí služby
č-l90l20]8R

uzavretá podfa § 2ó9 ods. 2Zákona č.513/l99l Zb. Obchodného zákonnika v platnom znení

ZMLUVNE STRANY:

NázoY:
Sídlo:
Ičo:
DIČ:
IČ DPH:

1BAN:
Zapisaná:

Koná;
E-maiI:

Telefón:

Gemini People s. r, o.

Riazanská 46, Bratislava 831 03, SR
4,7 43l695
2023891540
neplatca

obec záhorce
Krll.i\ka l 7] 'q8, láhorce9qlOó,SR
00319694
2021243323
paedDr. Branislav kázmer starosta obce

Bankové spo.jenie: Fio banka, a.s.

SK0783300000002000489167
Spol. zapísaná v OR OS BA I., odd. Sro, vložka č. 92351/B
lng. Mgr. Ján Hámornik, MBA - konatel' spoločnosti
obchod@geminipeople.sk
09l8 524 698

( ďalej len ,,Dodávater " )

a
NáZoy:
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Koná:

(ďale.j len ,,Objednávatel"' )

sa dohodli na tejto Zmluve o poskytnutí služby (ďal€j len,,Zmluva"):

čIánok l.
Predmet ZmIuvy

l. Prcdmetom tcjto Zmluvy jc závázok dodáVatel'a poskytovať objednávateťovi poradenské s|užby v oblasti externého
manažmentu nasledujúceho projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ:

Názovprojektu:,,RekonštrukciaMaterskejškolyZáhorce"

Názov OP; Integrovaný regionálny operačný program

Kód projektu v ITMS: NFP302020H6l8

(ďalej |en ,,projekt"), ktorý realizuje objednávatel'na základe Zmluvy o poskytnutí nenáVratného finančného
príspevku uzavretej s príslušným riadiacim orgánom/sprostredkovateťským orgánom pod riadiacim orgánom. Rozsah
plnenia Dodávatel'a voči Objednávatel'ovi je podrobne špecifikovaný v článku II. tejto ZmluÝy.

2. Predmetom tejto Zmlu\y je aj závázok objednávatel'a riadne a včas prevziať plnenie od Dodávateťa a zaplatiť
DodáVatel'ovi odmenu podl'a článku III. tejto Zmluvy Za služby posk}tnuté podl'a čláŇu II. tejto Zmlury.

článok II.
RoZsah poskytovaných služieb

1. V rámci plnenia predmetu tejto Zmlury bude dodávateť lykonávať pre objednávateťa služby súvisiace
s projektovým manažmentom projektu:

a) riadenie projektu:
- zodpovednosť za celkové riadenie projektu,
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- koordinácia celkovej realizácie projektu,
- poskytovanie potrebnej súčinnosti riadiacemu orgánu (d'alej len,,Ro") resp. splostredkovatel'skému orgánu

počas realizácie aktivit projektu,
- kontrola realizácie j ednotliqích aktivít projektu,
- lrypracor anie ztnenoqich konani.

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

c) monitoring:
- monitorovanie realizácie aktivít projektu,
- sumarizácia údajov potrebných pre vypracovanie monitorovacich správ projektu,
- spracovávanie priebežných monitorovacích správ a z6yerečnej monitorovacej správy, vrátane ich zadania do

lTMs,
- týždenná kontlola plnenia úloh v mieste sídla objednávatel'a.

2. Pokial' z obsahu aiebo povahy akéhokol'vek dokumentu alebo qistupu lyhotoveného Dodávatet'om v súvislosti
s plnením pl€dmetu tejto zmluvy r,yplýva, že jeho súčasťou je akýkol'vek výstup (alebo jeho časť) uvedený v tejto
Zmluve, považuje sa takýto dokument alebo \"ýstup za čiastočné plnenie predmetu Zmlu\T bez ohl'adu na označenie
alebo názov takéhoto dokumentu aIebo \.ýstupu,

článok lII.
cena a p|atobné podmienky

1. objednávatel' sa zaváztlje, že zaplatí Dodávateťovi cenu za poskytnuté služby a plnenia podl'a tejto Zmluvy vo výške
190,- EUR za mesiac. Cenaje konečná, keďže Objednávatel' nie je platcom DPH.

2, V cene sú Zahrnuté všotl(i,nákiady dodái atcl'a na rcalizáciu projektcvého rŤanaáTl§ntu,

3. Podkladom ple zaplatenie ceny je faktúra - daňolry doklad vystavená Dodávateťom a dolučená Objednávatel'ovi
a yýkaz pfác. splatnosť faktúry je l5 dní odjej doručenia Objednávatel'ovi.

4. Dodávatel'je oprávnený vystaviť faktúru za činnosti uvedené v článku Il. maximá|ne každý mesiac podLa skutočne
dodaných výstupov na základe rlíkazu prác.

článok Iv.
Trvanie zmluvy

l. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu trvania projektu podl'a prislúchajúcej zmlu\y o poskytnutí nenáwatného
finančného prispevku,

čunot< v.
Miesto plnenia

l. Miestom dodávky plneniaje sidlo Objednávatel'a.

2. Púca budú rcalizované na pracoviskách Dodávatel'a a Objednávatela, v súlade s potrebami r,yplývajúcimi
z rozsahu podťa článku Il. tejto Zmluvy.

článok Vl.
Povinnosti a zodpovednosť dodávatel'a

l. Dodávatel' je povinný plniť predmet Zmluvy vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť ana vlastné
ncbczpečenstvo, s odbornou starostlivosťou v zmysle podmienok dohodnutých v Zrnluve a zodpovedá za kvalitu
ním posk}tnutých Služieb.

2. Dodávatel'je oprávnený lykonávať činnosti podťa t€jto ZmluD/ prostlednictvom svojich zamestnancov, a|ebo
plostredníctvom subdodávateLov.

3, DodáVatel' sa zayázuje dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiaíne a ekologické predpisy na pracoviskách
Objednávateťa.
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4. Po vykonani predmetu Zmluvy alebo pri zániku závázku plniť predrrret Zmluql je Dodávatel' povinný do 14 dní
odo dňa sp|nenia predmetu Zmluvy alebo zániku závázku plniť pledmet Zmlu\ry, Vrátiť objednávatel'ovi všetky
nespracované podklady a originály dodaných podkladov, ktoré od neho v súvislosti s plnenim Zmlur,ry prevzal
alebo iným spósobom získal, o ktorých vrátenie Objednávatel'výslovne požiada.

5. Dodávatel' nezodpovedá za chyby a vady a prípadné škody vzniknuté objednávatelovi pripadne akýmkol'vek
tretím osobám spósobené používaním v,ýsledkov činnosti DodávateLa objednávatel'om, ktoré vznikli na základe
nesprávnych informácií poskytnutých Dodávaterovi objednávaterom alebo v dósledku iných dóvodov majúcich
póvod u Objednávatel'a.

l.
2.

3.

1.

l.

].

článok vIl.
Oprávnenia a závázky objednávatel'a

objednávatel'sa zavázuje poskytnúť Dodávatel'ovi pri plneni tejto Zmluvy Všetku potrebnú súčinn<rsť,

objednáVatel' sa ZayázLlie počas trvania tejto Zm|uvy vytvor-iť Dodávatel'ovi plimerané podmienky, hlavne však
ZadoVážiť a SpriStupniť Dodávatel'ovi všetky údaje a iníbrmácie potrebné pre plnenie predmetu Zmlury.

objednávatel'sa zavázuje bezodkladne oboznamovať Dodávate|'a so všetkými noqimi skutočnosťami, o kíorých sa
dozvie alebo mal dozvedieť pli svojej činnosti a ktoré sú alebo móžu byť vo vzťahu k predmetu ZmIuvy.

článok vlII.
Organizácia a riadenie Projektu

Projekt bude realizovať Dodávatel' a súčinnosť zo strany Objednávatcl'a bude realizovaná predovšetký]n
plostredníctvom činnosti spoločnej riešitel'skej skupiny - projektového tímu, zloženého z pracovníkov Dodávate]'a
a pracovníkov ObjednávateI'a určených na tento účel Objednávatefom.

Projektový tím sa bude stretávať podl'a projektového plánu, alebo operatívne pod|'a potreby. Projektoyý tírrl sa
stťetne Vždy na požiadanie Dodávatela.

čIánok Ix.
Zmeny proiektu

Zrneny projektu a/alebo dohodnutého rozsahu konzultačných služieb ap]nenia podl'a tejto Zmlulry budú
uskutočnené píSomnou dolrodou Zmluvtlých stlán, pokial'neryplýVa Z ustanovení tejto Zmlu\T inak,

článok x.
Náhrada škody

Ak.jedna zo Zmluvných stlán spósobi akúkol'vek škodu druhe.i Zmluvnej strane vo vzťahu k tejto Zmluve,
zodpovednosť za škodu sa bude spravovať podl'a § 373 a nasl. Obchodného zákonnika,

článok xI.
Skončenie platnosti a účinnosti zmluvy

1. Táto Zm]Uýa zafiká

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,

b) dohodou,

c) akceptáciou plnenia,

d) odstúpením od Zmluly.

2. odstupenie musí byť pisomné a musí b}ť doručené druhej strane.
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3. odstúpenie zo strany objednávateťa nie je účinné skór, ako je zaplatená časť ceny podťa čláŇu III. tejto Zmluvy
Za DodáVatel'om dovtedy poskytnuté plnenie.

článok xll,
ochrana informácií

l. Zmluvné strany sa zavázujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých dóverných skutočnostiach a skutočnostiach,
ktorých zverejnenie by mohlo spósobiť škodu druhej Zmluvnej strane.

2. Poskytovatel' prehlasuje, že všetky poskytnuté informácie dóvernej povahy získané v priebehu poradenských prác

bude považovať za prisne dóverné a budú výbradne použité za účeIom realizácie Projektu.

čIánok xul.
závercčné ustanovenia

l, Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej

zverejneni na webovom sídle Objednávatcl'a aIebo v Centrálnom registri zmlúv.

2. Na túto Zmluvu avzťahy z nej r,yplývajúce sa použijú primerane ustanovenia zákona č. 5131199l Zb. Obchodného
zákonnika v platnom znení, ato vždy tie ustanovenia, ktoré sú svojou povahou najbližšie konkétnej právnej

skutočnosti vyplývajúcej Z tejío Zmlu\y.

3. Zrnluva je rylrotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé je originál, pričom Objednávateť obdrži tri (3)

lyhotovenia a Dodávateť obdržíjedno (1) vyhotovenie.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, porozumelijej obsahu, že ju uzatvárajú slobodne a vážnc

a na znak súhlasu s ňou ju potvrdzujú svojimi podpismi.

5. Všetky zmeny a dodatky Zmlulry sú platné len v písomnej forme s riadnymi podpismi oboch Zrnluvných strán, ak

táto ZmIuva neurčuje inak.

Za DodáYate|'ai

Miesto: Bratislava.

Dftu-,U;.1.:?9.1t

Za objednávatel'a:

,r""ro, L4lFtAl,!ň

o^,,^, ...#..:.!...' 
R t

PaedDr. Bran
staros

F§;Ě oBEc ZÁHoRcE
]1 06 zglovce
2a21243323
)2/o2oo

)_0=
Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA

konetcr spol, Genlini Peop]e s. r, o.
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