
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽÍEB Č. 033/20 19
v zmysle 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov

Zmluvné strany:

Objcdnávatcl‘: Obec Bot‘any
So sídlom: Kvetná 243/1, 07643 Boťany
Statutámy orgás: Szabó Dionýz, starosta obce
ICO: 00331350
DIČ / iČ DPH: 2020730382
E-mail: obecbotanv®gmail.com
Telefón: +421 56635 0116

Poskytovatel‘: Support and Consulting s.r.o.
Zapísaný v: ORSR Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 14641/R
Zastúpený: Matúš Trůnek, konateľ
ICO: 36335576
IČ DPH: SK2021841404
So sídlom: Soblahovská 7262,911 01 Trenčín
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic aM Slovakia. a.s.IBAN: SK86 lili 000000140700 8009
E-mail: info@supcon.sk

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí služieb ako výsledok verejnéhoobstarávania v súlade so zákonom Č. 343/20 15 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene adoplneni niektorých zákonov v znení nehorších predpisov (ďalej len zákon o verejnomobstarávaní).

Článok I.
Uvodné ustanovenia

1.1 Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa práva platného na územíSlovenskej republiky, ktorá disponuje skúsenost‘ami a odbornou spbsobilosťou v oblastiextemého riadenia projektov.
1.2 Objednávatel‘ je verejným obstarávatel‘om podl‘a zákona 343/2015 Z.z. o verejnomobstarávaní v aktuálnom znení.
I .3 Vzhľadom na uvedené skutočnosti a vzhl‘adom na záujem objednávatel‘a sa zmluvnéstrany dohodli na spolupráci, a to v rozsahu, spósobom a za podmienok ďalej v zmluveuvedených.
I .4 Poskytovatel‘ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu poskytne objednávateľovi službypodľa článku III. tejto zmluvy.
I .5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnuté služby prevziaf a za ich poskytnutie zaplatiťposkytovateľovi dojednanú cenu podľa článku VI. tejto zrnluvy.



Článok H.
Definície pojmov

2.1 Uvedené skratky majú v tejto zmluve nasledujúci význam:
a) „OP EZ“je Operačný program ľudské zdroje
b) „RO“ je Riadiaci orgán, ktoiým je Ministerstvo práce. sociálnych vecí a rodinySlovenskej republiky
c) „SO“ je Sprostredkovatel‘ský orgán, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky

Článok Hl.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblastirealizácie postupov pri projektovom riadení v celom procese implementácie a monitorovaniaprojektu „Novostavba MS v Bot‘anoch“ (d‘alej len „projekt“).
3.2 Predmetom zmluvy je extemé riadenie projektu ako oprávnený výdavok v zmyslevýzvy OPLZ-OPLZ-P06-SC612-2018-1 vydanej Ministerstvom vnútra SR.
Externě riadenie zahiňa:
a)konzultačná a poradenská činnosť vrátane komunikácie $ ‚.RO“ a ‚.50“ vo fáze od podpisuzmluvy o NFP až po úplné Finančně ukončenie realizácie projektu,
b)vypracovanie zmenových konaní,
c)vypracovanie žiadostí o platbu (d‘alej ten „ZoP“) vrátane príloh;
d) vypracovanie monitorovacích správ (ďalej len „MS“) vrátane príloh;
e) koordinácia aktivít projektu;

komunikácia so Sprostredkovateľským orgánom OP Ľudské zdroje — MINy, a inštitúciamidotknutými implementáciou projektu, vrátane dodávateřov tovarov, stavebných prác a služiebv rámci projektu, vo vrtkých otázkach súvisiacich s implementáciou projektu;
g) spracovanie podkladovtdokumentov potrebných pre administráciu projektu podl‘apožiadaviek Sprostredkovatel‘ského orgánu OP Ľudské zdroje — M1NV;
h) následné monitorovanie projektu počas S rokov od ukončenia realizácie projektu;i) priebežné a záverečné vyhodnocovanie implementácie projektu a plnenia merateľnýchuktovatel‘ov projektu;
j) zabezpečenie riadneho ukončenia projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFPa kompletizáeia projektového spisu pre verejného obstarávateľa (objednávateľa).

Článok IV.
Termíny plnenia predmetu zmluvy

4.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku III. tejto zmluvy bude dojednaný počasrealizácie projektu.
4.2 Poskytovateľ bude činnost‘ podľa článku či. III. tejto zmiuvy vykonávať od podpisutejto zmluvy do dňa uplynutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančnéhopríspevku uzavretej medzi objednávatel‘om a ‚.RO“ (ďaiej len „zmluva o NFP“) k projektuv rozsahu 709 hod.



Článok V.
Súčinnost‘ zo strany objednávatera

5,1 Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov plnenia zo strany poskytovatel‘ajeposkytnutie súčinnosti zo strany objednávatel‘a v takej forme a takým spósobom, ako topredpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje poskytovatel‘.
Poskytnutím súčinnosti za strany objednávateľa v zmysle tejto zmluvy sa rozumie najmävčasné odovzdanie vyžiadaných podkladov.
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ v primeranej lehote vyzve objednávatefana predloženie podkladov potrebných pre splnenie predmetu zmluvy a oznámi mu presnýzoznam týchto podkladov a lehotu, v ktorej ich má poskytovateľovi predložiť.5.3 Objednávateľ sa zaväzuje podklady vyžiadané poskytovateYom odovzdať v ]ehoteurčenej poskytovatel‘om.
5.4 Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytolpotrebnú súčinnost‘.
5.5 V prípade, že objednávateľ poruší svoju povinnost“ poskytnúť poskytovateľovisúčinriost‘ a zároveň tento stav porušenia svojej povinnosti neodstrá.ni ani po uplynutí 5kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy poskytovatel‘a, poskytovateľ nie je povinnýposkytnút‘ služby v stanovenom termine v zmysle bodu 3.1 článku III. zmluvy ajc oprávnenýod zmluvy odstúpiť.

Článok VI.
Odmena za poskytnuté služby

6.1 Cena za poskytnuté služby v rozsahu podl‘a článku III. tejto zmluvy je výsledkomprocesu verejného obstarávania.
6.2 Objednávatel‘ sa zaväzuje zaplatiť poskytovate]‘ovi za splnenie predmetu podľa článkuČ. III tejto zmluvy odmenu vo výške 10,92 EUR bez DPH/hod. Celková cena za poskytnutéslužby v rozsahu 709 hodin: 7742,28 EUR bez DPH. Celková cena za poskytnuté služby9290,74 s DPH.
6.3 Cena za predmet zmluvy je stanovená na základe dohody zmluvných strán ako cenapevná.
6.4 K odmene podl‘a tohto odseku poskytovateľ účtuje daň z pridanej hodnoty podl‘aplatných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok VII.
‚ Platobné podmienky

7.1 Uhrady za poskytované služby budú realizované za každý mesiac plnenia predmetuzmluvy na základe predloženého súpisu vykonaných prác a pracovného výkazu, pričommaximálny mesačný rozsah poskytnutých služieb je 173 hod./mesiac.
7.2 Poskytovateľ zodpovedá za správnosf a úplnosť vystavených faktúr, ktoré musia maťnáležitosti daňového dokladu v zmysle 74 zákona č. 222ĺ2004 Z. z. o dani z pridanejhodnoty v znení neskorších predpisov.



Článok VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávat‘ mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,obchodných
a technických informáciách. akc aj o údajcch. které si navzájom poskytli pri rokovaní ouzavretí tejto
zmluvy, ako aj pri jej realizácii a zaväzujú sa, že tieto skutočnosti, informácie a údajenezverejnia ani nesprístupnia tretim osobám bez predchádzajúceho pisomného súhlasu druhejzmluvnej strany, a ani ich nepoužijú pre in účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.8.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávat‘ činnosti podl‘a tejto zmluvy s odbornoustarostlivosťou, v súlade so všetkými súvisiacimi právnymi predpismi SR, v súlades metodikou „RO“ pre implementáciu projektov, v sú)ade so záujmami objednávateľaa informáciami ním poskytnutými a zároveň vo veci predmetu tejto zmluvy chrániť záujmyobjednávateFa.
8.3 Poskytovateľ sa nemóže odchýlit‘ od pokynov objednávateFa
8.4 Poskytovatel‘ je povinný pri výkone svojej činnosti včas upozomiť objednávateľa nazrejmú nevhodnosť jeho pokynov (najma nevhodnost‘ alebo nedostatočnost‘ nim poskytnutýchinformácií), ktoré by mohli mať za následok zmarcnie účelu tejto zmluvy alebo vznik škody.V prípade, že objednávateř aj napriek upozomeniu ze strany poskytovateľa trvá na realizáciijeho pokynov, nezodpovedá poskytovatel‘ za takto vzniknutú škodu.
8.5 ObjednávateFje povinný vytvoriť poskytovateřovi všetky podmienky tak, aby predmetzmluvy mohol plnif včas a riadne, a za týmto účelom bude úzko spolupracovaťs poskytovateľom.

8.6 Objednávateľ sa zaväzuje k poskytnutiu všetkých relevantných informácií potrebnýchna poskylovanie služieb.
8.7 Objednávateľ sa zaväzuje k poskytnutiu všetkých dokladov, ktoré súvisias implementáciou projektu.
8.8 Objednávatel‘ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade porušenia povinnosti, akposkytovater poruší povinnosti uložené v tejto zmluve.
8.9 Poskytovatel‘ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade porušenia povinnosti, akobjednávateľ poruší povinnosti uložené v tejto zmluve.
8.10 Odstúpenie od zmluvyje účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.8.11 Objednávateľ dáva poskytovaterovi súhlas v zmysle zák. Č. 12212013 Z.z. o ochraneosobných údajov k spracovaniu osobných údajov objednávatefa pre vlastně potrebyposkytovatel‘a na účely súvisiace s touto zmluvou. ObjednávateF tiež súhlasí s tým, abyposkytovateY mohol získavaf jeho osobné údaje kopirovaním, skenovaním alebo mýmzaznamenávaním úradných dokladov a mých dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, nanosič informácií.
8.12 Poskylovateľ sa zaväzuje strpiet‘ výkon kontroly/audituloverovania súvisiacehos dodávatel‘skými službami kedykol‘vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutíNFP, v rámci ktorej bude poskytovaná služba/dodané dlelo financovantlflnancované. a tooprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutíNFP a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.



Článok IX.
Sankcie

9.1 Ak po podpise tejto zmluvy objednávatel‘ z akéhokol‘vek důvodu nezapríčinenéhoposkytovatel‘om odstúpi od p]nenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo znemožniplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmLuvy poskytovateľovi ešte pred podpísaním zmluvyo poskytnutí nenávratného finančného príspevku rnedzi objednávateľom aobjednávateľ uhradí poskytovatel‘ovi zmluvnú sankciu vo výške 1000,- EUR bez DPH.9.2 Ak po podpise tejto zmluvy poskytovatel‘ z akéhokoľvek důvodu nezapríčinenéhoobjednávateľom odstůpi od pLnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a)ebo znemožniplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy objednávateľovi ešte pred podpisanim zmluvyo poskytnutí nenávratného flnančného príspevku medzi objednávatel‘om a ‚.R01‘,poskytovatel‘ uhradí objednávateVovi pokutu vo výške 1000,- EUR bez DPH.

ČlánokX.
Zánik zmluvy

10.1 Platnosť zmluvy zaniká v pripade splnenia závazkov znej vyplývajúcich, alebovzájomnou dohodou oboch zmluvných strán.

Článok XI
Záverečné ustanovenia

11.1 Práva a povinnosti oboeh zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sanadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne d‘alšími právnymipredpismi.
11.2 Meniť alebo doplňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomiiýeh dodatkov kzmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcamioboeh zmluvnýeh strán.
11.3 Práva a povinnosti tejto zmluvy o poskytovaní služieb prechádzajú aj na prípadnýchprávnych nástupcov oboch zmluvnýeh strán.
11 .4 Obe zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov důležitých prebezproblémové plnenie zmluvy dwhej zmluvnej strane.
11.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídleObjednávatefa a po splneni odkladacej podmienky, ktorá spočíva v schválení procesuverejného obstarávania poskytovateForn NFP.
Znenie odkladacej podmienky:
Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosť tejto zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jejúčastníkov nastanú iba v pnípade ak Objednávatel‘ získa nenávratný finančný príspevok (ďalejlen „NFP“) k projektu na ktor sa viaže predmet tejto zmluvy, tj. poskytovatel‘ pomocipodpíše s Objednávatel‘om tejto zmluvy Zmluvu o poskytnuti „NFP“ — důjde k uzavretiuplatnej a účinnej zmluvy o poskytnutí „NFP“.
11 .6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. z ktorých každá zmluvná strana dostanedva rovnopisy.



11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že tůto zmluvu uzatvárajů slobodne a vážne, že iehzmluvná voľnosť nic je obmedzená a že táto zmtuva nebola uzavretá za nevýhodnýchpodmienok alebo v tiesni, že si zmluvu prečítali, jej obsahu a zneniu porozumeli a na znaksůhlasu sjej obsahomju podpisujú.

V obci Boťany, dňa 29.10.2019 V Trenčíne dňa Ĺ1 .i4-zo49
Za objednávatefa: _. Za poskytovatel‘a:

1—.J —.. IČDfltSK2tL..J


