
IMESTSKÝ ÚRAD BYTČA

14 -02- 2019
cle čísIo~Io S PIS

Zmluva o poskytovaní sib~iy~~t Vybavuje: ~

uzatvorená v zmysle ~ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Objednávatel‘: Mesto Bytča
so sídlom Námestie SR 1/1, 01401 Bytča
IČO: 00 321 192, DIČ : 2020626399
bankové spojenie : VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Bytča
číslo účtu (lEAN): SKI2 0200 0000 0000 2352 5432 .

štatutámy orgán: Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta
(d‘alej len „Objednávateľ“)

a

Poskytovatel‘: PROROZVOJ, s. r. o.
so sídlom Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava
IČO: 50451 022, DIČ: 2120 3643 34 .

bankové spojenie : Fio banka, a.s. Bratislava, pobočka zahraničnej banky
číslo účtu (IBAN): SK49 8330 0000 0022 0131 7599

. štatutámy orgán: Ing. Martin Gregor, konateľ spoločnosti
(d‘alej aj len „Poskytovateľ“)

Článok I.
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa riadne a včas poskytovať pre Objednávateľa
služby - externý manažment projektu v rámci žiadosti o nenávratný finančný prispevok (Z0NFP)
„Podpora opatrovatel‘skej služby - OP BZ BOP 2018/4.2.1/01“, podľa špecitikácie v bode
1.2 tejto zmluvy a záväzok Objednávateľa zaplatiť mu za riadne a včas poskytnuté služby
dohodnutú cenu;

1.2. Extcrným manažmentom projektu sa rozumie:

a) projektový manažment vo všetkých fázach projektového cyklu — plánovanie,
implementáciá, monitoring, vyhodnotenie a následné aktivity,

b) spracovanie a koordinácia projektu v systéme ITMS 20 14±,

c) poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pri procese realizácie/implementácie
projektu; poradenstvo je primáme poskytované elektronicky (mailom) pnp. telefonicky,

d) zabezpečenie systému monitorovania fyzického pokroku implementácie projektu v súlade
so zmluvou o poskytnutí NFP (merateľné ukazovatele),

e) sledovanie zmien metodík, dokumentov a legislatívy súvisiacej s implementáciou projektu
a pniprava podkladov v zmysle nových usmernení,

t) vypracovanie žiadostí o platbu v systéme ITMS 20 14±,

g) formálna kontrola príloh a dokumentácie,

h) spracovanie monitorovacích správ v systéme ITMS 2014±,



i) spolupráca s internými zamestnancami prijímateľa NFP zabezpečujúcimi odborné aspekty
manažovania jednotlivých aktivít,

j) konzultácie týkajúce sa súladu realizácie projektu so Zmluvou o poskytnutí NFP a
pravidlami Operačného programu (najmä oprávnenošti výdavkov)

k) komi~nikácia s riadiacim orgánom konkrétneho BU fondu, sledovanie meniacich sa
podmienok konkrétnej výzvy.

Článok II.
Boba poskytovania služieb

2.1. Poskytovateľ je povinný poskytovaf služby podľa tejto zmluvy v období 12 mesiacov od
účinnosti tejto zmluvy.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z. z. o cenách v zneni neskorších
predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov, na cene za poskytovanie stužieb vo výške 3 480,00 eur, slovom
tritisícštyristoosemdesiat eur. Cena je dohodnutá bez DPH, nakoľko Poskytovateľ nie je
platiteľom DPH.

3.2. Obj ednávatel‘ uhradí cenu za poskytované služby Poskytovateľovi na základe faktúry vystavenej
Poskytovateľom takto:

a) Časť dohodnutej ceny vo výške 50 % z ceny uvedenej v bode 3.1. tejto zmluvy na základe
faktúry vystavenej Poskytovateľom do 30 dní po vypracovaní prvej žiadosti o platbu v
systéme ITMS 2014+,

b) časť dohodnutej ceny vo výške 50 % z ceny uvedenej v bode 3.1. tejto zmluvy na základe
faktúry vystavenej Poskytovateľom k 30.11.2019.

3.3. Faktúra vystavená Poskytovateľom musí byť vystavená v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 431/2002 Z. z. o úČtovníctve v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli,
že lehota splatnosti faktúry bude 30 dní odo dna doruČenia faktúry Objednávateľovi. Peňažný
záväzok platený prostredníctvoni peňažného ústavu je splnený okamihom odpísania príslušnej
sumy z účtu Objednávateľa. Poskytovatel‘ je povinný doručif Objednávateľovi faktúru v dvoch
vyhotoveniach.

3.4. Ak faktúra vystavená predávajúcim nebude mať náležitosti podľa bodu 3.3. tejto zmluvy,
Poskytovateľ bez zbytočného odkladu faktúru vráti predávajúcemu.

Článok IV.
Práva a povinnosti zniluvných strán

4.1. Poskytovatel‘ sa zaväzuje poskytovať služby Obj ednávatel‘ovi podľa tejto zmluvy riadne a včas,
s odbornou starostlivosťou, na vlastnú zodpovednost‘, v súlade s platnými právnymi predpismi,
normami a nariadeniami vzťahujúcinii sa na poskytované služby, ustanoveniami tejto zmluvy
ako aj v súlade s pokynmi Objednávatel‘a vzťahujúcimi sa k poskytovaným službám.
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4.2. Objednávateľ je povinný poskytovaf Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na riadne a včasné
spinenie povinností Poskytovateľa podľa tejto zmluvy.

4.3. Súčinnost.~ou sa rozumie poskytnutie relevantných a pravdivých informácii potrebných na
spinenie povinností Poskytovateľa podľa tejto zmluvy a poskytnutie komunikačnej súěinnosti.

4.4. Súčinnosťou sa taktiež rozumie umožnenie pristupu Poskytovateľovi do systému ITMS 2014±
počas celej doby platnosti tejto zmluvy a do doby poznania posúdenia ZoNFP Obj ednávateľa.

4.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania predmetu tejto zmluvy poskytne
Poskytovateľovi nevyhnutne potrebné spolupósobenie, spočívajúce najrnä vo včasnom
odovzdaní vstupných podkladov, v odovzdaní dokumentácie, ktorá je potrebná na spinenie
povinností Poskytovatel‘a podľa tejto zmluvy. Toto spolupůsobenie Objednávateľ poskytne
Poskytovateľovi podľa okolností bez zbytočného odkladu, spravidla však najneskór do troch
praeovných dní od jeho preukázateľného vyžiadania Poskytovateľom.

4.6. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupósobenia nie je Poskytovateľ v
omeškaní so splnením povinnosti podľa tejto zniluvy.

4.7. Ak výsledkom poskytovania služieb podľa tejto zmluvy je písonmost‘, ktorú je Poskytovateľ
povinný doručif Objednávateľovi v lehote vyplývajúcej z tejto zmluvy, všeobecné záväzných
právnych predpisov alebo záväzných pravidiel projektu je záväzok Poskytovateľa splnený
doručením písomnosti Objednávatel‘ovi najneskůr v posledný deň určenej alebo dohodnutej
lehoty poštou, inou fonnou prepravy alebo osobne. Objednávateľ je povinný Poskytovateľovi
potvrdif prevzatie písomnosti.

Článok V.
Sankcie

5.1. Poskytovateľ zodpovedá za odbornost‘ poskytovaných odborných služieb a za ich súlad so
všeobecne záváznými právnymi predpismi platnými v SR vrátane právnych predpisov EU,
zmluvou o poskytnutí NFP, záväznými metodikami, dokumentanii, pokynmi alebo pravidlami
stanovenými právnymi predpismi alebo príslušným riadiacim orgánom.

5.2. V prípade akéhokoľvek preukázaného pochybenia Poskytovatel‘a pri poskytovaní služieb podľa
tej to zmluvy, je Obj ednávateľ oprávnený požadovat‘ zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 %
z dohodnutej ceny podľa bodu 3.1. tejto zmluvy za každé jednotlivé porušenie povinností
Poskytovatel‘a.

5.3. V pripade vzniku škody na strane Objednávateľa v důsledku preukázaného pochybenia
Poskytovateľa, je Poskytovateř povinný vzniknutá škodu nahradit‘ Objednávateľovi v plnej výške,
v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Za škodu v zmysle tohto ustanovenia sa považujú
tiež akékol‘vek pokuty, sankcie, ňroky z omeškania, flnančné opravy alebo mé finančné plnenia
požadované alebo uložené trefou osobou alebo akýmkoľvek štátnym alebo správnym orgánom.

5.4. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru Poskytovateľovi v dohodnutej lehote splatnosti, Poskytovateľ
má právo požadovat‘ úroky z omeškania v zákonnej výške.
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5.5. V pripade omeškania Poskytovateľa so spinenim jeho poviimostí podľa tejto zmluvy je
Poskytovatcľ povim~ý zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %z dohodnutej
ceny podľa bodu 3.1. tejto zmluvy za každý deň omcškania.

5.6. Obj ednávateľ je oprávnený odstúpiť od tcjto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto
zrnluvy zo strany Poskytovateľa. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať:

a) preukázateľné poskytovanic služicb Poskytovateľom v rozpore s podmicnkami
dohodnutými v tcjto zmluv; ak bol Poskytovateľ Objednávatel‘om v priebehu poskytovania
služieb pisomne upozornený, na tieto pochybcnia a naprick upozomeniu pochybcnia
nenapravil v primcranej lehote poskytnutej na tento účel Objednávateľom,

b) bezdůvodné prerušenie, ukončenie poskytovania služicb atebo inak prejavený úmysel
nepokračovat‘ v plnení tcjto zmluvy.

5.7. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené Poskytovateľovi. Účinky odstúpenia od
zmluvy nastávajú dňom jeho doručenia Poskytovateľovi, dňom odmietnutia prevzatia zásielky
Poskytovatcľom alebo dňom uloženia zásielky na pošte, v pripade vrátenia nedoručeuej zásielky
Objednávateľovi.

Článok VI.
Osobitné ustanovenia

6.1. Každá zo zmluvných strán sa zavázuje bezodkladnc oznámit‘ druhej zmluvnej strane spůsobom,
ktorý je v súlade s touto zmluvou, všetky skutočnosti, ktoré majú abbo by mohU mať podstatný
vplyv na rozhodovanie druhcj zmluvnej strany o podstatných okolnostiach tcjto zmluvy, najmá o
jej ďalšom trvaní. Ide najmä o skutočnosti týkajúcc sa trvania podnikateľského oprávncnia, adresy
na doručovanie písomností, okruhu osůb oprávncných konať v mene zmluvnej strany, začatia
konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok zmluvnej strany. V prípadc
nesplnenia tejto povinnosti zodpovedá zmluvná strana v plnom rozsahu za prípadné škody
vzniknuté v důsledku svojho postupu druhej zmluvnej strane.

6.2. PoskytovateF d‘alej vyhlasuje, že ku dňu podpisu tcjto zmluvy nic je začaté konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie na jeho majetok, nic sú proti nemu vedené žiadnc exckučné konania
abebo konania o výkon rozhodnutia na majetkové pinenie. Poskytovateľ tiež vyhlasuje, že ku dňu
podpisu tcjto zmluv)‘ nic je insolventný a nie je v úpadku (* 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení).

6.3. Poskytovatel‘ nic je oprávnený žiadnc práva z tejto zmluvy alebo pohľadávky voči
Objednávatcľovi vzniknuté na jej základe postúpif na tretiu osobu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Objednávateľa.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.1. Zmluvné vzfahy touto zmtuvou výsbovnc neupravené sa nadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných
v Sbovenskej republike.

7.2. Pokiaľ sa nicktoré ustanovcnic tcjto zmluvy stane neplatným, nespósobuje to neplatnosť jej
ostatných ustanovení. Zmluvné strany sú povinné v tomto prípade bczodkladne začať rokovania
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o nahradení neplatného ustanovenia takým ustanovením, ktoré mu je svojim obsahom a účelom
najbližšie. .

7.3. Zmluvné strany sa zaväzujú nešit‘ prípadné spory vyplývajúče z tejto zmluvy prednostne dohodou.
V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, rozhodne príslušný všeobecný súd.

7.4. Túto zmluvu je možné menit‘ a dopÍňať len písonuiými číslovanými dodatkami podpísanýrni
oboma znituvnými stranami.

7.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, Po jednom pre každú zo
zmluvných strán.

7.6. Obe zmluvné strany si túto zmluvu prcčítali, jej obsahu porozurneh, prehlasujú, že zodpovedá ich
slobodncj a vážn~ vóli a na znak súhlasuju vlastnoručne podpisujú.

7.7. Poskytovateľ bene na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa * 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

7.8. Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnost‘ dňom
nasledujúcim Po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Bytča.

V Bytči dňa~ V Bratislave dňa J/j 2

..

Dostojovské~io md 12
811 0ý SraHsluvo

5O4~1O22 t‘~č~ 2120364334

regor

el‘
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