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

I. ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
v zastúpení:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie (IBAN):

Obec Drienovská Nová Ves
Ing. Ján Brozman
Drienovská Nová Ves 83, 082 01
326976
2021225448
SK48 7500 0000 0040 2127 8712

ďalej ako objednávateľ
a
poskytovateľ:
v zastúpení:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie

ORIENS s.r.o.
Ing. Zuzana Hrabovská PhD.
Gemerská 3, 040 01 Košice
31686303
2020489581
SK2020489581
SK6075000000000383517663

ďalej ako poskytovateľ

II. PREDMET ZMLUVY
2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná
objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávateľa vykoná realizáciu služieb súvisiacich s vykonaním služieb projektový manažér –
externé riadenie projektu s názvom Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za
účelom zníženia energetickej náročnosti
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že služby prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.
2.3. Predmetom zmluvy je realizácia služieb projektový manažér – externé riadenie projektu s názvom
Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej
náročnosti
Manažment projektu zo strany prijímateľa vykonávaný externým subjektom projektový manažér
(riadenie projektu) na základe zmluvy. Zahŕňa finančné riadenie projektu, monitorovanie projektu
(sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu), vykonávanie zmien v projekte,
poradenstvo v oblasti informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF a ŠR SR na
spolufinancovanie projektu, a pod.

III. ĎALŠÍ ZÁVÄZOK ZHOTOVITEĽA
3.1 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávanými
službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

IV. ČAS PLNENIA
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu služieb bude pre objednávateľa vykonávať v čase realizácie
projektu s názvom Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia
energetickej náročnosti, najneskôr však do 02/2018.

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1
Pozícia

Počet osobohodín

Projektový manažér – externé
riadenie
Cena celkom bez DPH
Cena celkom bez DPH:
DPH 20%:
Cena celkom s DPH:

500

Cena za
osobohodinu v EUR
bez DPH
9

Cena celkom
v EUR bez DPH
4500
4500

4500 €
900 €
5400 €

5.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká poskytovateľovi nárok na
úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne
dohoda o cene, požiada poskytovateľ súd o rozhodnutie.
5.3 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená poskytovateľom priebežne vždy po ukončení
kalendárneho mesiaca. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia dokladu (faktúry)
objednávateľovi.

VI. ZMLUVNÉ POKUTY
6.1 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť
poskytovateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.
7.2 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.
7.3 Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 2 vyhotovenia.

7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.
7.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledného zo zmluvnej strany tejto zmluvy a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V Drienovskej Novej Vsi, dňa 22.2.2017

––––––––––––––––––
Za poskytovateľa

–––––––––––––––––––––
Za objednávateľa

