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ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podl'a zákona C. 513/1991

Zb., Obchodný zákonník v znení neskoršíqh
predpisov
", ~\

.c

l.
Zmluvné strany
Objednávatel':

Mesto Sládkovicovo
Fucíkova 329

92521 Sládkovicovof

..~:;r~
}.~.
- ,~{.

V zastúpení: Ing. Anton Szabó, primátór
ICO: 00306177
DIC: 2021006746
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobocka Galanta
C. úctu: 18028132/0200
Id'alej len "objednávatel"'1

Zhotovitel':

EUROPROJECT & TENDER s.r.o.
v zastúpení: Mária Šuleková, konatel' spolocnosti
Pri Bielom kríži 14,
831 02 Bratislava
ICO: 43 941 907
IC DPH: SK 2022525087
registr.: OR, Okres.súd Ba I.,oddiel Sro, vložka
c.50124/B

Penažný ústav: Tatra banka a.s., Bratislava
Císlo ú.: 2622084498/1 ~ OO
Id'alej len "zhotovitel'" 1

II.
Úvodné ustanovenia
1. Zhotovitel' je podnikatel'ský subjekt s oprávnením podnikat v oblasti spracovania
projektových žiadostí o NFP z financných nástrojov pomoci Európskej únie pre
SR.
2. Právna subjektivita zhotovitel'a je preukázaná Výpisom z Obchodného registra
Okresného súdu Bratislava l. vo vložke C. 50124/B v oddiele Sro, ktorý tvorí
neoddelitel'nú prílohu c.1 tejto zmluvy.
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III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je: Vypracovanie
projeJdov'ého návrhúobjednávat~l:a
Mesto Sládkovicovo
a žiadosti o NFP (nenávratný financný príspevok) n:~(.
projekt:
"Zberný
dvor
Sládkovicovo",
v súlade
spožiadavkanll.~ .
a smernicami
OPŽP, prioritnej
osi c. 4, kód výzvy OPŽP-P04-11-~:~':.
vyhlásenej dna 20.6.2011.
:;~;
2. Projektový návrh zahrna:
•

Vstupné údaje
identifikácia investicných zámerov objednávatela
návrh casového harmonogramu projektu

•

Analýza a zhromaždenie údajov
analýza možností a potenciálu objednávatela kofinancovat projekty
orientované na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov EÚ
poradenstvo a súcinnost pri jednaniach objednávatela s bankovými
inštitúciami

•

Financná analýza
posúdenie
financných
parametrov
investicného
zámeru,
životaschopnosti po skoncení financovania Grantom ( NFP ).

a jeho

•

Spracovanie projektového spisu
komplexné obsahové a formálne vypracovanie projektového spisu,
resp. záväznej osnovy projektu vrátane opisu projektu
poradenstvo v mene objednávatela s implementacným orgánom pre
vyhlásenú výzvu riadiaceho orgánu (MŽP SR, REPIS)
poradenstvo a konzultácie, poskytovanie súcinnosti pri zabezpecovaní
povinných príloh objednávatela
v zmysle pokynov Prírucky pre
žiadatela
poradenstvo
pri zabezpecení
a tvorbe
Podpornej
(nepovinnej)
dokumentácie v prospech objednávatela (štátne koncepcie, rozvojové
plány, dalšie podporné dokumenty)
spracovanie demografických údajov
konzultácie s projektovými kanceláriami objednávatela (asistencia pn
spracovaní technickej dokumentácie
- výkazu, výmer z pohladu
oprávnenosti nákladových položiek ku žiadosti o ŠF EÚ)

•

Žiadost

o NFP
komplexné spracovanie formulárov projektovej žiadosti onenávratný
financný príspevok
poskytnutie poradenstva a súcinnosti objednávatela pri zabezpecení
dokladov
a potvrdení
súdnych
inštitúcií (krajský, okresný súd),
príslušného danového úradu, príslušnej sociálnej poistovne, všetkých
zdravotných poistovní
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poradenstvo a konzultácie pri zabezpecení relevantného preukázania
majetkových vztahov ku nehnutel'nostiam objednávatel'a
poskytnutie konzultácií a súcinnosti objednávatel'a pri zabezpecení
záväzného alebo indikatívneho úverového prísl'ubu financujúcej banky
,

•

..

Kompletizácia
.:<
skompletizovanie jednotlivých dokumentova príprava na expedíciu.
,~;
zabezpecenie potrebného množstva paré projektovej dokumentáci~'
a žiadosti o NFP v zmysle výzvy MŽP SR zverejnenej na oficiálnych'~
webových stránkach: www.opzp.sk, www.nsrr.sk
.;,

3. Dielo odovzdá zhotovitel'
s potrebnými prílohami.

objednávatel'ovi

v tlacenej

a elektro~íCkej
.. 'J.L

forme

{-~,~

:f

IV.
Cas a podmienky

plnenia

1. Zhotovitel' sa zaväzuje zhotovit dielo najneskôr do termínu uzávierky výzvy podl'a
cl. III bod 1.
2. Dodržanie
dohodnutého
termínu je závislé
od riadneho
a vcasného
spolupôsobenia objednávatel'a dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania
objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotovitel' v omeškaní so
splnením povinnosti dodat predmet diela v dojednanom termíne.
3. V prípade, že dôjde k omeškaniu objednávatel'a podl'a bodu 2. tohoto clánku,
zhotovitel' nie je viazaný termínom podl'a bodu 1. tohoto clánku. Zhotovitel'
v takom prípade pokracuje v zhotovení diela pre další termín podania projektov
v zmysle vyhlásenej výzvy MŽP SR.

V.

Spolupôsobenie

objednávatel'a

1. Objednávatel' sa zaväzuje urcit zodpovedného
konzultantom so zhotovitel'om.

pracovníka,

ktorý bude stálym

2. Objednávatel' je povinný odovzdat zhotovitel'ovi všetky podklady potrebné na
zhotovenie
diela najneskôr
7 pracovných
dní pred odovzdaním
diela
objednávatel'ovi.
3. Objednávatel' zodpovedá za úplnost a pravdivost odovzdaných podkladov, ako
aj za to, že skutocnosti v nich uvedené zodpovedajú realite a sú bez právnych
vád.
4. Objednávatel' sa dalej zaväzuje spolupracovat
dohodnutým spôsobom pri
kompletizácii predmetu zmluvy, a to najmä odovzdat všetky dalšie podklady
potrebné pre splnenie predmetu zmluvy, ak ho o to zhotovitel' požiada osobne,

3

telefonicky, listom, faxom alebo
pracovných dní od požiadania.

elektronickou

poštou,

a to najneskôr

do 3

VI.
Cena diela a platobné podmienky

~':,~
1. Celková cena diela je:
1.700,- EUR bez DPH, výšt<a DP.·· "340,spolu s DPH 2.040,- EUR.
' );'j.
,

!.

EUR,
.

2. Objednávatel' sa zaväzuje zaplatit' dohodnutú sumu Zhotovitelo0~JdO 7 dní: odo
dna úcinnosti tejto zmluvy, na základe predloženej faktúry, któr:~~je súcast'ou
tejto zmluvy"
3. V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na
strane objednávatela,
zhotovitel vykonané práce na predmetnom
diele
rozpracované ku dnu zrušenia, alebo odstúpenia· odovzdá objednávatelovi
a adekvátnu ciastku z ceny diela vráti spät' objednávatelovi do 7 dní odo dna
zrušenia,
alebo odstúpenia
tejto zmluvy. Zrušenie,
alebo odstúpenie
objednávatela od tejto zmluvy musí byt' preukázané písomne.

VII.
Dalšie ujednania

1. Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednému alebo obom zmluvným partnerom
ciastocne alebo úplne znemožnia plnenie ich povinností podl'a zmluvy, sú
povinní sa o tom bez zbytocných priet'ahov informovat' a spolocne podniknút'
kroky na ich prekonanie.
2. Pre prípad vady diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávatela
požadovat' a povinnost' zhotovitela poskytnút' bezplatné odstránenie vady.
Zhotovitel sa zaväzuje prípadné vady odstránit' bez zbytocného od~ladu po
uplatnení oprávnenej
reklamácie objednávatelom.
Reklamáciu vady je
objednávatel povinný uplatnit' bezodkladne po jej zistení, a to písomnou
formou (listom, faxom, elektronickou poštou) u zhotovitela.
3. Zhotovitel zodpovedá iba za vady, ktoré má dielo v case jeho odovzdania
objednávatelovi. Vadou nie je neposkytnutie grantu z Grantovej schémy.
4. Zhotovitel nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené
prevzatých od objednávatela
a zhotovitel
ani pri
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost'.

použitím podkladov
vynaložení
všetkej

5. Objednávatel
je oprávnený využit' dielo - obsah projektového
spisu
a formulára žiadosti iba na úcely vyplývajúce z tejto zmluvy. Pre iné využitie je
povinný uzavriet' so zhotovitelom zmluvu, ktorá toto použitie upraví. Toto
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ustanovenie však
obstarávatel'a.

neplatí

pre

akúkol'vek

stavebnú

dokumentáciu

VIII.
Záverecné ustanovenia

:'j.;
,

-c-

•

~7- ..'::"

,·':-t~~-

1.

2.

Túto zmluvu je možné menit iba písomnými
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

dodatkami

podpísanými;,':

Vztahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa' riadií:i,;.príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a dalších všeobecné~;·záväzných
'Jt.: .
právnych predpisov.
'.t~
.;:

3.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom, alebo scasti Jcinné, alébo
neskôr stratia úcinnost, nie je tým dotknutá platnost ostatných'· ustanovení.
Namiesto neúcinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava,
ktorá pokial' je to právne možné, sa co najviac približuje zmyslu a úcelu tejto
zmluvy, pokial' pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do
úvahy.

4.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v
súvislosti s cinnostou podl'a tejto zmluvy a oznacia ich ako dôverné,
neprezradia tretej osobe a ani ich nepoužijú v rozpore s ich úcelom pre svoje
potreby.

5.

Zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom podpísania obidvomi zmluvnými
stranami.

6.

Táto zmluva Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana
dostane dva.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu precítali, jej obsahu porozumeli a
na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutocnej a slobodnej vôli,
ju podpísali.

V Sládkovicove, dna

V Bratislave, dna

M \ t':{ \ ~~1

EUROPRO]ECT

& TEND

Pri Bielomkríži 14 831
<J5

Ali

IOt)LvIí~
!
I

ER s.r.o.

02 Bratislava

Zhotovitel'
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