Príloha č.1 k Výzve č. SPU/VO/46/2013-1

D. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač ako súčasť ponuky predložil nasledovné znenie zmluvy
o poskytnutí služby doplnenú o časti, ktoré sú vyznačené a ktoré si to vyžadujú.
Zmluva o poskytnutí služby č. ______
uzavretá podľa § 269 odseku 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších
predpisov a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“) ako výsledok verejného obstarávania
uskutočneného podľa ZVO

Článok 1
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej v ako „kupujúci“)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
00397482
SK 2021252827
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
Štátna pokladnica
7000469847/8180

Poskytovateľ:
Obchodné meno:
. .......................................................
Sídlo:
.........................................................
IČO:
.........................................................
IČ DPH:
.........................................................
Štatutárny orgán:
.........................................................
Bankové spojenie:
.........................................................
č. účtu:
.........................................................
Tel. kontakt/fax. kontakt
.........................................................
Zapísaný v OR/ŽR:
.........................................................
(ďalej v ako „predávajúci“ a spolu s kupujúcim aj ako „zmluvné strany“)
-

uchádzač doplní svoje identifikačné údaje
Článok 2
Preambula

2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania zákazky podľa § 9
ods. 9 podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2.2 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení služieb spočívajúcich
v poskytnutí služieb - predmetu zmluvy.

2.3 Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje odborne vzdelanými, kvalifikovanými a spôsobilými
pracovníkmi k vykonávaniu týchto služieb podľa slovenských a európskych právnych predpisov
a noriem.
Článok 3
Predmet zmluvy
3.1 Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi s odbornou starostlivosťou
odborné služby pri implementácii projektu „Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na
Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre“ kód ITMS 26110230094
v nasledovnom rozsahu:
3.1.1. službu „Manažér monitoringu„.
3.1.2. službu „Asistent projektového manažéra„
3.2 Predmet zmluvy označený v bode 3.1.1 tejto zmluvy pozostáva z nasledovných úkonov a činností:
3.2.1 spracovanie záverečnej monitorovacej správy podľa platnej metodiky Riadiaceho orgánu,
3.2.2 spracovanie priebežných monitorovacích správ podľa platnej metodiky Riadiaceho orgánu,
3.2.3 monitorovacie aktivity súvisiace s projektom, sledovanie dopadov projektu
3.3 Predmet zmluvy označený v bode 3.1.2 tejto zmluvy pozostáva z nasledovných úkonov a činností:
3.3.1 vykonávanie pomocných prác súvisiacich s dohliadaním na úspešnú implementáciu
projektu, propagáciu, administráciu a zúčtovanie projektu,
3.3.2 asistovať pri úspešnom vedení projektového tímu pracujúceho na projekte.
Článok 4
Čas, doba a podmienky vykonávania predmetu zmluvy
4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať služby v požadovanom rozsahu, kvalite a v dojednanom čase,
resp. v lehotách stanovených príslušnými právnymi predpismi. Objednávateľ sa zaväzuje
poskytnúť poskytovateľovi včas a v potrebnej kvalite potrebnú súčinnosť, najmä mu je povinný
poskytnúť relevantné informácie, podklady a materiály pre kvalitné plnenie predmetu zmluvy zo
strany poskytovateľa.
4.2. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi zoznam požadovaných dokumentov (potrebných pre
plnenie predmetu zmluvy), a objednávateľ sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi tieto dokumenty
v požadovanej kvalite do stanovenej lehoty. Náklady s tým spojené znáša objednávateľ.
4.3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať jednotlivé plnenia, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v
termínoch určených Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
4.4. Miestom dodania predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa.
4.5 Zmluva sa uzaviera na dobu určitú, t.j. do splnenia poslednej povinnosti nasledovne:
4.5.1 povinnosti súvisiace s projektom „Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte
záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre“, kód ITMS 26110230094, t.j. do
30.09.2015
4.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť
nadobúda zmluva dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky.
Článok 5
Cena a platobné podmienky
5.1 Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR podľa § 3 zákona
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena pre jednotlivé pozície je
nasledovná:

Názov pozície v rámci
projektu „Podpora
zvyšovania kvality
vzdelávania na Fakulte
záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU v Nitre“
kód ITMS 26110230094

Predpokladaný Jednotková
DPH
počet
cena za
(20%) v
osobohodín osobohodinu
EUR
v EUR bez
DPH

Služba „Manažér monitoringu„

690

Služba „Asistent projektového
manažéra„

830

Maximálna cena spolu v €
s DPH

-

-

-

Jednotková
cena za
osobohodinu
s DPH v EUR

Cena za
predpokladaný
počet
osobohodín v
DPH v EUR

-

5.2 Cena za predmet zmluvy zahŕňa všetky náklady spojené s predmetom zmluvy a je platná po celú
dobu trvania zmluvy ako maximálna.
5.3 Cena bude splatná na základe daňových dokladov (faktúr) poskytovateľa s výkazom práce
spracovaného podľa aktuálnych požiadaviek a metodiky ASFEU o odpracovaných
osobohodinách, ktoré budú objednávateľovi odovzdávané priebežne počas plnenia zmluvy.
Výkaz práce bude obsahovať najmä podrobný popis činností, termín ich vykonania a rozsah
vyjadrený v hodinách. Výkaz práce bude odsúhlasený projektovým manažérom príslušného
projektu.
5.4 Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Faktúry budú
objednávateľovi odovzdané v štyroch rovnopisoch. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa
doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej
sumy z účtu objednávateľa na účet poskytovateľa.
5.5 Obsahové náležitosti faktúry:
- označenie „faktúra“ a jej číslo,
- obchodné meno a sídlo poskytovateľa a objednávateľa,
- lehota splatnosti faktúry,
názov projektu, kód ITMS projektu,
číslo a názov tejto zmluvy,
názov, adresa banky a číslo účtu objednávateľa,
výška požadovaná na platbu,
náležitosti pre účely DPH,
podpis zodpovednej osoby objednávateľa,
prílohy k faktúre
5.6 Poskytovateľ nemá nárok na úhradu iných nákladov spojených s plnením predmetu zmluvy ako
zmluvnej ceny.

Článok 6
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
6.1.1. vykonávať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadaviek objednávateľa, v súlade
s predloženou metodikou a platnými právnymi predpismi,
6.1.2. upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne
vykonanie predmetu zmluvy,
6.1.3. zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách
získaných od objednávateľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy a to aj po skončení
realizácie predmetu zmluvy,
6.1.4 strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú
má objednávateľ uzatvorenú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP),
a to oprávnenými osobami: v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok
(príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
6.1.5 zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za predmet zmluvy - expertov, vytvoriť
primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, resp. auditu overovania na
mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh kontroly, resp.
auditu overovania na mieste,
6.1.6 bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, resp. auditom
overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly, resp.
auditu na mieste. Poskytovateľ sa súčasne zaväzuje spolupracovať s objednávateľom pri
spracovávaní informácií o splnení prijatých opatrení zistených bezodkladne po ich splnení,
6.1.7 bezodkladne odstráni vady zistené pri plnení kontroly a auditu, a to bez nároku na odmenu.
Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi vadu doporučeným listom, faxom,
elektronickou poštou alebo iným preukázateľným spôsobom.
6.2. V prípade, ak poskytovateľ bude zabezpečovať dodanie časti predmetu zmluvy prostredníctvom
subdodávateľa, poskytovateľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do piatich
pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy identifikačné údaje subdodávateľa s uvedením
obchodného mena, sídla a adresy podnikania, IČO ako aj predmet subdodávky. Poskytovateľ je
oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania zmluvy. Poskytovateľ je povinný objednávateľovi
najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom subdodávateľ začne plniť predmet zmluvy,
predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa.
6.3. Objednávateľ sa zaväzuje:
6.3.1. poskytnúť poskytovateľovi a osobám zodpovedným za poskytnutie služby potrebnú
súčinnosť na riadne poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy,
6.3.2. platiť poskytovateľovi dohodnutú cenu za poskytnutie služby v lehote splatnosti uvedenej
v bode 5.4 tejto zmluvy,
6.3.3. zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií
poskytovateľovi, ktoré sú pre predmet zmluvy nevyhnutné,
6.3.4. sprístupniť Zmluvy o poskytnutí NFP.
6.4. K zabezpečeniu súčinnosti pri plnení tejto zmluvy, operatívnemu riešeniu problémov vznikajúcich
pri plnení predmetu tejto zmluvy určili účastníci zmluvy svojich zodpovedných zástupcov.
Za objednávateľa: ................................. doplní verejný obstarávateľ pri podpise zmluvy
Za poskytovateľa nasledovní experti pre pozície:
Manažér monitoringu: Meno, priezvisko, titul, tel. číslo, e-mail
Asistent projektového manažéra: Meno, priezvisko, titul, tel. číslo, e-mail
................................. požadované kontaktné údaje doplní uchádzač

Článok 7
Zodpovednosť za škodu
7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá vznikla
nesplnením, resp. vadným plnením predmetu zmluvy.
7.2. Poskytovateľ je povinný spôsobenú škodu objednávateľovi v celom rozsahu nahradiť.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
8.1

Pokiaľ v tejto zmluve nie je ustanovené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky.

8.2

Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k
súhlasnému stanovisku zmluvných strán, môže ktorákoľvek strana obrátiť na príslušný súd
v sídle objednávateľa

8.3

Túto zmluvu je možné meniť či dopĺňať len písomnými dodatkami, podpísanými oboma
zmluvnými stranami.

8.4

Všetky správy alebo iné materiály vypracované poskytovateľom pre objednávateľa sú
považované za dôverné, slúžia iba pre potreby konkrétneho predmetu plnenia.

8.5

Obsah tejto zmluvy je možné po dohode oboch účastníkov meniť a dopĺňať. Všetky dodatky
a doplnky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami, za
podmienky odsúhlasenia zo strany poskytovateľa NFP Agentúry Ministerstva školstva, vedy
výskumu a športu Slovenskej republiky.

8.6

Účastníci prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle bol
slobodný a vážny a doslovné znenie tejto zmluvy je s ich prejavom vôle v úplnom súlade.

8.7

Táto zmluva zaniká:
a) uplynutím doby na ktorú bola uzavretá.
b) pred uplynutím doby na ktorú bola uzavretá:
ba) písomnou dohodou zmluvných strán,
bb) písomnou výpoveďou objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu s trojmesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej
doručení druhej zmluvnej strane.

8.8

Táto zmluva bola vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri
rovnopisy a poskytovateľ dva rovnopisy.

8.9

Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne
podpísaná.
V ........................ dňa............
Za poskytovateľa:

.........................................................

V Nitre dňa .........................
Za objednávateľa:

..................................................................
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor

