REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KYSUCE
NÁMESTIE SLOBODY 30
022 01 ČADCA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Č. 24/2018
uzavretá podľa §269 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
neskorších zmien medzi

Zhotoviteľ:
Názov:
Adresa:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:

Objednávateľ:
Názov:
Adresa:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Kontakt:

v znení

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Mgr. Marta Sláviková, riaditeľka
36149985
2021683257
Nie sme platcom DPH

041/433 5603, sekretariat@rrakysuce.sk
/ďalej len: „Zhotoviteľ“/

Obec Podvysoká
023 57 Podvysoká 26
Milan Matlák, starosta
00314196
2020553183
podvysoka@ocu.sk, tel.: 041/ 4346 223
ČLÁNOK 1.
PREDMET ZMLUVY

1.1 Externý manažment - riadenie projektu, konzultačné a implementačné služby k projektu
s názvom "Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, Podvysoká 354, 023 57“
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a vypracovanie následných
monitorovacích správ ku zrealizovanému projektu po dobu 5 rokov.
ČLÁNOK 2.
DOBA POSKYTNUTIA SLUŽBY ,

SPLNENIE POVINNOSTI POSKYTNÚŤ SLUŽBU A NADOBUDNUTIA
VLASTNÍCTVA

2.1 Poskytovateľ bude vykonávať externý manažment v rámci projektu Zníženie energetickej
náročnosti budovy materskej školy, Podvysoká 354, 023 57“ v rámci Operačného programu
Kvalita životného prostredia v termíne od 02. 07. 2018 do 31. 01. 2019.
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3.1

3.2

3.3
3.4

ČLÁNOK 3.
CENA ZA POSKYTNUTIE SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY
Zmluvné strany dohodli cenu za poskytnutie služby v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších prepisov vo výške 3 550,00 € (tritisícpäťstopäťdesiat Eur), čím
budú uhradené náklady zhotoviteľa súvisiace s poskytnutím služby.
Podkladom pre úhradu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy budú 2 čiastkové faktúry za dodanie
služby, ktoré budú so zdaniteľným plnením 31. 10. 2018 a 31. 01. 2019. Faktúry musia
obsahovať minimálne náležitosti potrebné pre vyhotovenie daňového a účtovného dokladu
v zmysle platnej legislatívy.
Úhrada definovaná v bode 3.1 zhotoviteľ vyfakturuje po poskytnutí služby objednávateľovi.
Splatnosť faktúry bude 30 dní.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vyfakturovanú cenu za poskytnutie služby v dohodnutých
lehotách splatnosti.
Článok 4.
ZMLUVNÉ POKUTY

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ aj objednávateľ sú oprávnení účtovať zmluvnú
pokutu za omeškanie s plnením nasledovných povinností:
a) za omeškanie zhotoviteľa s dokončením diela zmluvnú pokutu vo výške 60,- €.
b) za omeškanie objednávateľa s platením faktúry po uplynutí lehoty splatnosti – fixný úrok
z omeškania na základe Zákona č. 9/2013 Z. z. a Nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z.
ČLÁNOK 5.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
5.2 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená
po vzájomnej dohode podľa ich vážnej a slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, čo dosvedčujú svojím podpisom.
5.3 Zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú vlastnosti originálu, pričom jedno
vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie objednávateľ.
5.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za obsah a vierohodnosť dodaných podkladových materiálov,
účtovných dokladov a iných vecí, ktoré mu boli dodané objednávateľom ako podklady
potrebné k poskytnutiu služby.
5.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením
tejto zmluvy a v súvislosti s plnením tejto zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné a
za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka.
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V Čadci, 25. 06. 2018

V Podvysokej, 25. 06. 2018

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Mgr. Marta Sláviková
riaditeľka RRA Kysuce

Milan Matlák
starosta obce

