zmtuvao dielo č.2/2oLatÁžP
Poskytnufi
e špeciá|nej
služby
Extemý projektovýmanažmentpre prípravua tvorbu projeKu:
-Zbemý dvor čcrwený Hrádok..
uzavretáV zmysle s 536 a nas|.obchodnéhozákonníka/zákon ě' 573/L99Lzb.
v platnomznení/medzi:
1) obec ČervenýHédok
červený
Hrádokl93' 951 82 červený
Hrádok
IČo:00656127
DIČ:2o21o59oo7
účtu
Čís|o
IBAN: sK71 5600 oooo oo22 4299 8oo1
V menektorejkoná| Ing. BohumírŠabík,
starostaobce
(ďa|éj|en
"objeddávate|^)

2) Mgr.orga csa|ová
V|kárska107z15, 949 01 Nitra
Ičo: 50 665 17l.
Dlč:1082953850
Č.živnost.registrá:43o-5o2o8
Bankovéspojenie:VÚB, a.s.
Čís|o
účtU
IBAN:sKo2o2oooooooo1364885553
V menektoréhokoná: l49r.oÍgacsalové,PhD.
(ďa|ej |€n

"zhotovitc|^)
(dblejlen

"zmluva')

Č |I.
Predmetzmluw
1) Prédmetom
zm|uvyje závázok zhotoviteravykonaťdie|opodla teJto zm|uvya záVázok
objednáVatelazap|at|ťzhotovitel,ov|
cenu za Jeho vykonanie, 2a podmienokuvedených
v tejtozmluve,

2|zoLafiŽP

č t 'I I
Predmetdiela
1) P.edmetomdie|aje poskytnutiešpeciálnejs|užbyVo forme odbornéhoporadenstva
pre proces pripravy a tvorby projekt!| ,'zbernÝ dýor Červený Hrádok'', podťa
podmienokvýzvy č.oPxzP-Po 1-sc111.2ol7 -33 zo dňa 29.I1.2017 na predk|adanie
projektov v rámci Prioritnej osi 1 - Udržate|héVyužívanie p.írodných zdrojov
prostredniďvom rozvoja envilonmentá|nej infraštruktúry,Špeciíickýcíe|,1.1'1 Zvýšenie miéry zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opátovné
použitiea recyk|áciua podporapredchádzania
Vznikuodpadov
2) PoskytnutimšpeciálÍeis|užbysa rozumieI
a) Wpracovanie Žiadostj o NFP cez VéréJnÚ časé IT|.4s 2014-., opisu projéklJ
povinnýchprí|ohk ziadostio NFP
a Vyprdcovanie
b) spracovaniefinančnej
ana|ýzyprojektu(ak sa upiatňuje)
poradensko.
s]užbypre procesprípraVyprojektU
c)
konzu|tačné
p.ojektového
tímua technickýchéxpertov
d) koordináciačinnosti
e) maoažmentprocesu spracovania a dok|adovaniapodporneJdokumentácie
a administrácia zmien projektu
g) infomanažment- griebežnés|edovaniea informova.ie o zmenách |egi5|.tívy
a rnplodiksÚv 5iacic.ls projekton
prostrédié
životného
sR)
h) koml]nikác|a
s r]adiacimorgánompre oP KzP (|''4iíisterstvo
i) komp|etizácia
a odovzdanieŽiadostio NFP a jej povinnýchprí|ohna riadiaciorgán pre
oP KZP v poŽadovanejforme a Iozsahu
li) dop|nenieŽiadostio NFP (ak sa up|atňUle)

Č ] I' I I
Cena za dielo
1) cena za vykonanie dié|av rozsahu podra č|'II tejto zrn|uvy sa stanovuje na zák|ade
prieskumutrhu.
cena die|aje stanovenána 3 B0o,00 Eur /s|ovomtritisícosemstoeur, nu]acentov/

2) cena die|auvédenáv Č|'1II' bod 1) bude uhradenánas|eduiúcim
soósobon|:
. prvá časécéňY /za činnostiuvedenéV Čl. Ít, odseku 2, pismena a) - ii)/ vo výške 1
400,00 Eur /s|ovom jedentisíc štyristo eur, nu|a centov/ bude uh.adená po te.mine na
odovŽdanie ziadosti o NFP na riadiaci orgán pre o? KzP 130,04,2018 - uzavretie 1.
hodnotiaceho
ko|a/.ceía je sp|atnádo 14 d.í od odovzdaniaŽiados|io NFP a jéj povjnných
prí|ohV predp;sénejforme a rozsahU na riadiaci orgán pre operačnýprogram KVaIita
prostredIa/tým ]e 14nIsterstvožlVotnéhoprostredia s]ove.skej repub|ikyl.
ž|votného
prÍpade
pred|ženia
Výzvy, pre ktoré|iad.acior9án pre oP KŽP Vydá Usmernenie,pred|žuje
V
5a o tútodobu ai termínna odovzdanjeŽiadostio NFP a.ermin fakturácie.
2/20).A/VZP

- druhá ěa5ť ceny Vo Výške2 400,00 Eur /s'ovom dvetis;c štyrjstoeur, nu|a centov/ bude
uhřadená po prijatí kIadnéhoVyrozumeniazo schva|bvaciehoprocesu, t. l. po pnjatí
písomnéhooznámenia'z rjadiaceho orgánu pre operačný prograrn KvaIita životného
prostredia o schválení Žiadosti o NFP'. ý prípade neschvéIeniaŽiádosti o NFP, t'j' prijatí
predmetnejZiadosti o NlP, zhotovite|,
oznámen|ao neschvá|ení
nemá nárok na túto časť
je 14 dní'
odme.y. 5p|atnosť.aktúry

Čl' IV

Termínp|nenia
zhotovite|, sa zěvázuje priebežne odovzdávať predmet dield V termínoch požadovanýcl.l
predmétnouVýzvou a následne sta.ovených riadiacim orgánom pre operačný prográm
prostredia/tým je Ministers|Vo
KVaIitaŽivotného
prostrediasIovenskejrepub|ikyl,
životného
5o súčasnýminformovanímobjednávatel'ao vecnom a časovoÍnpInení(30'04'2o18 uzavretie1. hodnotiaceho
kola).

ea.v

PráVa a povinnosti zhotovit€ | ,a
1) zhotovite,jepovinnýVykonaťdje|oriadnepod|,o
člénku
II tejto zm|uvy'
2) z|totovite|'jeoprávnený poveriťVykonanímdie|a aj inú osobu, p.ičomzodpovedá za die|o
ta!, akoby ho vykonáva|sám.
3) Zhotovite|,
sa zavázujézachovávaém|čan|ivosť
o Všetkýchskutočnostiach,
5 ktoďrni 5a
jch neposkytne
pod|,atejto zmluvy a bez súhIasuobjednávatel,a
oboznámiIpri Vykonanídie|a
tíeLejosobe'
je Povinnýstípieťvýkon kontroly/auditu
4) -Zhotovite|,projektu
súvisiacehos dodáVaným:
sIuŽbami kedyko|vek počas p|atnosti a účinnostiZmIuVy o poskytnutí nenáVratného
jm všetku pot.ebnúsÚčinnosť'
pííspevku,a to opráVnenýmiosobami ě poskytnúť
finančného
ooráVĎenéo5obVsú|
a) MinisterstvožjvotnéhoprostredjasR a nim poverenéosoby,
b) Útvar násIednejfinančnej
kontro|ya nimi poverenéosoby.
c) NajlYššikontroInýúradsR, prísIušnáspráVa finanč.ej koítro|y, certjfikačnýor9án
a njmi poverenéosoby,
d) orgán auditu,jeho spo|upracujúce
orgánya nimi poverenéosoby.
é)spInomocnenizástupcoviaEurópskejKomisiea EUIópskehodvora aUo|torov.
f) osoby prizvanéorgánmi uvedenýmiv písm. a) až d) V sÚ|ade s prís|ušnými
pravlymi predpisrr SR a EU.
5) zhotov'te|, poskytne objednáVate|bvi ŽoŽnam požadovanýc].:pfíloh a podkladov
potrebných pre spracovanie a odovzdanie gredmetu die|a (zm|uvy), tieto sa objednávateť
zavázuje pfed|ožiť
zhotovite|bvjV požadova.ejkva|ite.Ide o dokrJmenty.kiorýěh povaha
neumožňujezhotovite|bvizískaťich. Nák|ady s tým spojenéznáša objednávate|,'
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el.vr

Práva a povjnnostiobjednávatel'a
1) objednávaterje povinný poskytnúť
zhotovite|bvlpatričnú
nevyhnutnúna
súčinnosť
raadnevykonaniediela,
Patrič.oU
sJčinnosťou
sa rozumjenajmé:
- obstaraé
a odovzdať
Všetkyinfo.mécie
a dokIadysúVisiace
s predmetomdieIa,
vytvoriťtaké podrnienkyspo]Upřáce,aby zhotovite|,moho| Íiadne a Včas sp|niťsvoj
závázok,
- L]rčiť
osobu alebo osoby' ktorésa budúaktívne podie|,ať
na niektorych častiachprojektu a
jeho neVyhnutných
pr.]ohách.
je objednáVate|,povinný
poskytnúť
Patričnú
5účinnosť
na VýZVUzhotovite|,a
bez zbytočného
odkladu,
2) objed.ávate|,sazavázuje .eodk|adneoznámiťzhotovite|bvi
všetkypodstatnézmeny, o
ktoďch Uvažujea ktorémóžu ovplyvniť.ealizáciudiela ešte pred ich uplatnením.
3) objednáveřeťje opÍávnený byt informovaný o Všetkých skutočnostiachtýkajÚcich sa
predmetu d]e.a' Na v}7zvu objednávatel,aje zhotovite|'povinný bez zb}točnéhoodkladu
písom.e infoÍmovaíobjednáValeťao skutočnom stave prebjehajúcejpÍípravypredmetu
diela.
4) objednáVateťzodpovedá za úp|nosť
a pravdivosťodovzdaných podk|adov,ako aj za to, že
sku.očnostiv nich uvedenézodpovedajúrea|itea sú bez právnych vád.
5) objednáVaté|'sa ďa|ej zéVĚzujespolupracovat dohodnutým spósobom pri komp|etizácii
píedmetu zmluvy, a to najmá odovzdať všetky d'a|šiepodk|ady potrebné p.e sp|.en.e
p.edmetu zm]Uvy, ak ho o to zhotovite|'požiada|istom, faxom a|ebo e|ektronickoupoštou,
a to naj.e5k6r do 5 pracovných dníod požIadan|a.

Č|'VII
Sankcie
1) V prípadeomeškaniaobjednávate|,a
so zaplatenímfaktúrypod|,ač|ánkuul, bodu 2 je
zhotoviterop.ávnenýpožadovať
od objednévate|,a
zap|ateniezmluvnejpokUtyza omeškanie
Vo Výške0,05 o/Óz d|žnejsumy za každýdeň omeškan|a'
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Č|.VIII
zánik zmIuVy
te,jtozm|uvy'
záVázkovzm|uvnýchstrán pod|,a
1) zm|uvaZanikásp|nením
písom.oudohodouzmluvnýchstrán.
2) zmIuvamóže|aktiežzaniknúť
:i zmIuvnéstranV sú op.áVnenéod zmIuVY odstúpiť,ak jedna zo zmIuVnýchstrán
tejto zmIUvy'
opakovaneporušujeUstanovenia
právo od zmluvy odstúpiťv zmys|e
ci v p'ipai". že íasta|. skutočn;sti zak|ada,júcé
párušeniávyššie uvedených zm|lvných aIebo iných zákonných pov nností jednou zo
zm|uvnýchstrán. dÍUhá zm|Uvná strana ']e povinná tÚto skutočnostpisomne oznámit
zm|uvnáj strane, ktoÍá povinnosépor!ši|a a daťjéj páťdňovú|ehotu na odstránéniétohto
5tavu.
5) Pokia|,kodstráneniustavu po.ušeniaVyššieuvedenýchzmIuvnýcha|eboinýchzákonných
pávinnostív uvedenej|ehotenedójde,,je zm|uvná strana oprávnená odstÚpiťod zmtuvy
slrd']edorJčené'
ked.budedruhe]zí1|uvnej
; týŤ, Že toto odstúpenie
]e účinné,
zmiUvYpovinnostivyporiadať
'" .-ruuneho vzťahunezbavujeŽiadnehoúčastníka
ái ur..6ni"n
záVázky,ktoréVznik|jpočastrvaniazmIuvy'

Čl.Ix
ustanovenia
a záVerečné
spoločné
Ustanoveniami
1) PráVa e povinnostiV tejto zmIuve neupravené5a riadia -prís|ušnými
p|atnými
Íepub|!ky'
predpismi
na
území
s.ovenskej
práVnymi
1nými
a
zákonníka
oLchodného
nemá
to
vp|yv na
takým
stane,
sa
nep|atné
a|ebo
tejto
zm|ovy
niektol-é
ustanovenie
2) Ak ie
použi]e
ustanovenie
sa
ustdnovenia
takéhoto
Namiesto
zmIUVy.
ustanovenia
oátatné
p|atných práVnych predpisov zodpovedajÚce účelutejto zmluvy' ktoré nahradí nep|atné
ustanovenie,
po dohodeŽm|Uv.ýchstrán. zmeny sa
3) obsah tejto zm|Uvyje možnémeniťa dopíňať
poradovýmčísioma budúpodpísané
výtonávajúv písonrnejforme dodatkamioznačenými
zmIuvnéstrany'
osobamizastupujÚci.ni
zodpovednými
podpísania
p|atnosť
obidvomazmIuvnýmistranami'zm uva
dňorn
nadobúda
iáto
zmIuva
4)
po jel zverejnen,'
oňoň 1a5|edUjÚci-n
sá sráva .jČinnou
strán v téjto
zmeny V identf|káciizmIUVných
strany sa zavázujtjurobiťpris|ušné
5) zm|Uvné
štruktúry.
potrebnéV sÚvis|osti50 zmenouoÍganizačnej
zmIuve,pokial,bUdú
6) objed;áVatera zhotovitersa dohodIi,žeak niektorázmIuvnástrana bUdemaťinformáciu
alebo oko|nosti.ktorá by moh|a p.iamo či néprjamozmariťa|ebo
o.ake]to|Vekskutočnosti
oodstatnesťažiť
D|neniepredmetudie|a,]e táto zm|uvnástrana povinná okamŽiteo tejto
druhÚ zmIuvnÚstranU.
aIebookoInostivyrozumieť
;kutočnosti
7) objednávater jé uzrozume.ý s tým, žé zhotoviter nenesle zodPovedíosť za Výsledok
prostrediásR.
rozhodnutiaMinisterstvažiVotného
sporu, resp' spornéhonároku sa ich zm|uvné
prípade
nedolozumenia,
akéhoko|Vek
8) V
vzájomnoUdohodo.J.
zbytočného
odk|adu
riešiť
bez
zavězujú
strany
poriadku sa Účast.ici dohodIi na mies|ne]
súdneho
obč]anskeho
89a
VZmys|é
9)
5
okresný 5Úd v Nitre.
dohodyúčastníkov
p;ísIUšnosti
súáuprvéhostupňa.ktoďm je pod|,a
obdrží1 podpísané
io) Z. uua je Vyhotovenáv dvoch rovnopisoch,pričomobjednáVate],
Vyhotovenie'
t podpisané
vvhotoveniea zhotovite|,
žesúh|asia
5 jej obsahorn,že bo|a5pí5anána zák|.de
tejto zm|uvypreh]asujú,
1i) Účastníci
pravdivýchúdajov,ch s|obodnejvó|e, neboladojednanéV tiesni, ani za inak nevýhodných
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podmenoka že im n]e sÚ V dobe podpisuzn]|uvyZnáme oko|nosti,ktoréby moh] ob..sdŽé
je] obŠala ÚČinnosť'
Nn dókaz toho pripá]ajú
svoje podp]sy'

V Červeno,'n
Hrédkil,dňa: L2.1.2Ú18

]v]gr'
o ga csa oVá, PhD'
za zhotovitela

42a1a/ýZ?

t lq řDnL|mr sao K
za objednáVaie,a

