
ZMLUVA O DIELO 
zo dňa 21.11.2014

Uzatvorená na základe ustanovenia par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:

1) Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 080 01  Prešov
Poštová adresa/office:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
					
Štatutárny orgán:		Mgr. Zuzana Pavlovičová - konateľ	
IČO:			45281688
DIČ:			2022935167
IČ DPH: 		neplatca
Bankové spojenie: 	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:		SK6011000000002927829382
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2) Obec Jakubova Voľa, Jakubova Voľa 67, 08256 Pečovská Nová Ves

Štatutárny orgán:		Ing. Vladimír Mačo – starosta obce		
IČO:			00327174
DIČ:			2020711506
IČ DPH:			neplatca		
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:		SK25 0200 0000 0032 8272 9951
 (ďalej len „objednávateľ“)
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I
Predmet zmluvy

	Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo podľa tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie.


Čl. II
Predmet diela

	Predmetom diela je externý projektový manažment pre projekt „Revitalizácia centra obce Jakubova Voľa po povodniach“, kód ITMS: 22140120702 schváleného v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01, ktorého obsah je bližšie špecifikovaný v bode 2) tohto článku.

	Obsahom externého projektového manažmentu sú tieto činnosti :

- vypracovanie žiadosti o platbu - priebežná – 1x
- vypracovanie žiadosti o platbu - záverečná – 1x
- vypracovanie monitorovacej správy  - priebežná – 1x
- vypracovanie monitorovacej správy  - záverečná – 1x
- ďalšie činnosti externého manažmentu súvisiace s vypracovaním žiadostí o platbu a monitorovacích správ projektu
3.) Rozšírenie predmetu diela nad rámec uvedený v bode 2 tohto článku alebo realizácia aj iných činností pre objednávateľa v súvislosti s projektom, napr. ak bude potrebné vypracovať viac žiadostí o platbu alebo viac monitorovacích správ, je možné len na základe oboma zmluvnými stranami podpísaného vzostupne očíslovaného písomného Dodatku k tento Zmluve, ktorý upraví rozšírenie predmetu diela. 


Čl. III
Cena za dielo a jej splatnosť

	Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela vo výške 950,00 Eur (slovom: deväťstopäťdesiat eur), Jednotková cena za vypracovanie jednej žiadostí o platbu je vo výške 245,00Eur, jednotková cena za vypracovanie jednej monitorovacej správy je vo výške 230,00Eur.
	Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
	Cena diela nesmie presiahnuť sumu uvedenú v ods. 1 tohto článku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
	Cena za dielo je splatná priebežnou fakturáciou počas realizácie projektu a objednávateľ uhradí  dohodnutú  

odmenu  zhotoviteľovi  na  základe vystavených  faktúr na účet zhotoviteľa č. SK6011000000002927829382.   
vedený v Tatra banka, a.s., pobočka Prešov.  
	Faktúry za externý manažment budú vystavené zvlášť za každý okruh činností vždy po ukončení danej činnosti, t.j. spracovanie žiadosti o platbu - 1x priebežná, 1x záverečná, spracovanie monitorovacej správy - 1x priebežná, 1x záverečná.
	Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúr objednávateľovi. 


Čl. IV
Práva a povinnosti zhotoviteľa

	Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne podľa článku II tejto zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať predmet diela objednávateľovi.
	Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri vykonaní diela podľa tejto zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe.
	Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia platných zákonov a súvisiacich predpisov, všeobecne záväzných predpisov a riadiť sa predloženými podkladmi a bezvadnými pokynmi Objednávateľa v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP č. Z2214012070201 a na pokyny RO a zároveň dodržiavať aktuálne platné ustanovenia Príručky pre prijímateľa k vypracovaniu žiadostí o platbu a vypracovaniu monitorovacích správ. 
	Zhotoviteľ je povinný vypracovať priebežnú monitorovaciu správu a záverečnú monitorovaciu správu k termínom určeným v systéme ITMS k danému projektu. Čas plnenia diela sa posúva o dni omeškania poskytnutia potrebnej súčinnosti zo strany objednávateľa.
	Služba Zhotoviteľa bude poskytovaná Objednávateľovi osobne, elektronicky alebo písomne. 

Čl. V
Práva a povinnosti objednávateľa

	Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne vykonanie diela.

	Potrebnou súčinnosťou sa rozumie najmä:
	obstarať a odovzdať všetky informácie a doklady súvisiace s predmetom diela,

vytvoriť také podmienky spolupráce, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas splniť svoj záväzok,
určiť osobu alebo osoby, ktoré sa budú aktívne podieľať na niektorých častiach projektu a jeho nevyhnutných prílohách v zmysle predmetu Zmluvy (pripravovať doklady potrebné k žiadosti o platbu a k monitorovacím správam a ďalšie činnosti s tým súvisiace),
      Súčinnosť je objednávateľ povinný poskytnúť na výzvu zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.
2) Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť zhotoviteľovi všetky podstatné zmeny, o ktorých uvažuje a ktoré môžu ovplyvniť realizáciu diela ešte pred ich uplatnením. 
	Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu diela. Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne alebo emailom informovať objednávateľa o skutočnom stave prebiehajúcej prípravy predmetu diela.
	Objednávateľ je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi prístup do ITMS k danému projektu vo forme prihlasovacieho mena, hesla a GRID karty v kópií v lehote do 2dní od uzavretia tejto zmluvy. V prípade akýchkoľvek zmien prístupových údajov, je objednávateľ povinný ich poskytnúť zhotoviteľovi do 2 pracovných dní od zmeny.




Čl. VI
Sankcie

	V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v dohodnutej lehote splatnosti má zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
	V prípade, že zo strany zhotoviteľa nebudú dodržané termíny na predloženie monitorovacích správ aj napriek tomu, že objednávateľ zabezpečí potrebnú súčinnosť, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každý deň omeškania so splnením povinnosti zhotoviteľa.


Čl. VII
Zánik zmluvy

	Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.

Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán.
Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať, ak jedna zo zmluvných strán opakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy.
V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo zmluvu vypovedať v zmysle porušenia vyššie uvedených zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo zmluvných strán, druhá zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť druhej strane, ktorá povinnosť porušila a dať jej lehotu piatich pracovných dní na odstránenie tohto stavu.
Pokiaľ k odstráneniu stavu porušenia vyššie uvedených zmluvných alebo iných zákonných povinnosti v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná strana oprávnená podať písomnú výpoveď.
Výpoveď nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 
	Ukončením zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vysporiadať záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy.


Čl. VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia

	Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
	Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.

Vo všetkých veciach tejto zmluvy konajú:	za objednávateľa : Ing. Vladimír Mačo
						za zhotoviteľa : Mgr. Zuzana Pavlovičová
	Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Dĺžka trvania zmluvného vzťahu je do 30.06.2015 v zmysle prílohy č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt: „Revitalizácia centra obce Jakubova Voľa po povodniach“. V prípade predĺženia projektu bude podpísaný dodatok k tejto zmluve, ktorý upraví predĺženie zmluvného vzťahu.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu diela, je táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu.
V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.
	Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá strana obdrží dva podpísané rovnopisy.
	Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť.



V Prešove dňa 21.11.2014


		Zhotoviteľ						Objednávateľ
         Mgr. Zuzana Pavlovičová		                                       Ing. Vladimír Mačo
            konateľ spoločnosti					               starosta obce

