
Zmluva o poskytnutí služby
uzavretá podl'a § 269 ods. 2 Zákona Č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v platnom znení

rnedzr

1. Poskytovatel':

Obchodné meno.
Sídlo'
Zastúpený
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spejeme

a

2. Objednávatel'

Obchodné meno
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojeme .
Číslo účtu.
IBAN

KK Consultats s.r.o.
Bajkalská 9/B, 83104 Bratislava
Ing Pavol Kahnský, konatel'
46003908
2023190961
SK2023190961
IBAN SK36 111100000011 2099 5000, UmCredlt Bank
Identifikácia Zapísana v Obchodnom registn Okresného súdu Bratislava l,
oddiel Sro, vložka 120732/B
Kontaktná osoba Ing Pavol Kallnský, konateľ, T 0907171172, M
pavol kallnsky@gmall com
(ďalej len ako "Poskvovatel"]

Mesto Bytča
Nám Slovenskej Republiky 1/1 01438 Bytča
Ing Miroslav Minárčrk
00321192
2020626399
VÚB, a.s.
23525432/0200
SK12 0200 0000 0000 2352 5432
Kontaktná osoba. Ing Miroslav Mmárčik T 0905102922

Ing. Anton Kotešovský T. 0905692286
mali anton.kotesovsky@bytca.sk

[ďale] len ako "Objednávateľ"]

Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej ako "zmluvné strany"

Článok l.
Predmet zmluvy

11 Poskytovatel' sa zavazuje pre Objednávateľa na základe dohody poskytnúť nasledovné služby:
a) vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP) pre nasledovnú výzvu'

Kód výzvy Výzva č OPII-2020/7/11-DOP na predkladarue Žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku - "Moderné technológie"



b) poradenská činnosť poskytovaná zo strany Poskytovatel'a Objednávateľovi v súvislosti s plnením
predmetu tejto zmluvy,

c) vypracovanie podkladov pre Objednávateľa pre zadanie zákazky pre získanie služieb verejného
obstarávania a výber verejného obstarávatel'a

Článok II.
Cena služby a odmena za plnenie

2 1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskvtovateľovi odmenu za poskytnutie služieb podľa článku I tejto
zmluvy v dohodnutej výške nasledovne.

a) Odmena za vypracovanie ŽoNFPvo výške 3000€ (slovom: tnnsíc eur) do 14 dní od rozhodnutia
o schválení ŽoNFP

b) Nárok na odmenu vzniká Poskvtovateľovi v deň doručenia rozhodnutia SO/SORO o schválení
ŽoNFP, alebo zverejnení rozhodnutia na ofrcrálnej stránke RO/SORO.

2 2 Objednávateľ bene na vedomie, že Poskytovatel' je platcom DPH a teda, že všetky uvedené sumy budú
navýšené o sumu DPH podľa sadzby DPH platnej v deň vystavenia predmetnej faktúry Odmeny podl'a
tejto zmluvy sa budú uhrádzať na základe faktúr vystavených Poskytovatel'om, pričom zmluvné strany
sa dohodli na maximálnej splatnosti faktúr 14 dní od Ich vystavenia, pokia l' na vystavenej faktúre nie
je uvedená dlhšia splatnosť, pnčom fakturovaná suma sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania
v plnej výške na účet Poskytovatel'a

Článok III.
Povinnosti zmluvných strán

3 1 Objednávateľ sa zavazuje poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť a vytvonť podmienky pre poskytnutie
služby, a to predovšetkým dodať potrebné podkladové matenály, účtovné a mé doklady podľa
požiadavkv Poskytovatel'a a urobiť tak včas, resp bezodkladne po výzve Poskytovatel'a, pnčom
Objednávateľ zodpovedá za správnosť, platnosť, úplnosť a relevantnosť poskytnutých údajov

3 2 Objednávateľ svojrm podpisom tejto zmluvy potvrdzuje a prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými
podmienkami výzvy uvedenej v Článku l. bod 11 vrátane jej príloh, ktoré sú zverejnené aj na
Internetovej stránke vyhlasovatel'a výzvy a že splňa všetky podmienky oprávnenosti, ktoré táto Výzva
stanovuje pre žiadateľa o ŽoNFP

33 Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne Informovať Poskytovatel'a o akejkoľvek kornurukácu
so SO/RO, alebo inou mštrtúcrou v SÚVislosti so ŽoNFP, najma, ale nielen o doručení oznámenia
o schválení ŽoNFP a/alebo o podpise Zmluvy o poskytnutí ŽoNFP medzi Objednávateľom
a poskytovatel'om pomoci, najneskôr však do 3 pracovných dní od jeho doručenia Objednávateľovi

34 Objednávateľ je povinný bezodkladne po pnpísarua finančných prostriedkov na účet Objednávateľa
na základe žiadosti o platbu Informovať Poskytovatel'a o tejto skutočnosti.



35 Objednávateľ bene na vedomie, že ŽoNFP je hodnotená v súťaži s inými žiadosťami a zároveň, že
Objednávateľ môže získať NFP, ale vopred naň nemá zákonný nárok Poskytovateľ nenesie žiadnu
zodpovednosť za vznik akejkoľvek škody Objednávateľovi, resp. jeho Khentovi súvisiacej s prípadným
neschválením ŽoNFP. Zároveň Objednávateľ bene na vedomie, že ŽoNFP môže byť odsúhlasená a
poskytnutá v nižšej ako požadovanej výške, prípadne môžu byť z financovania vylúčené niektoré
aktivity uvedené v ŽoNFP.

3.6. Splnenie závazku Poskytovateľa poskytnúť služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a to
v dohodnutom čase, je závislé od nad neho a včasného poskytovania SÚČinnosti Objednávateľom
podľa tejto zmluvy Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytovaním SÚČinnosti podľa tejto zmluvy
nie je Poskytovateľ v omeškaní so splnením závazku vykonať predmet tejto zmluvy v dohodnutom
čase podľa bodu 6.1 tejto zmluvy Zmluvné strany sa dohodli, že sa v tomto prípade termíny určené
Poskvtovateľovi predlžujú o dobu, počas ktorej bol Objednávateľ v omeškaní s poskytovaním
SÚČinnosti

3.7. Objednávateľ určil zodpovedného zamestnanca, uvedeného v identrftkácn zmluvných strán tejto
zmluvy ako osobu oprávnenú rokovať a konať vo veciach realizačných, ako Jedinú kontaktnú osobu
pre potreby realizácie predmetu tejto zmluvy Táto kontaktná osoba bude povinná zabezpečiť
koordmácru činností v kompetencn Objednávateľa v súlade s jeho povinnosťami podľa tejto zmluvy
a na základe inštrukcií Poskytovateľa.

38 Objednávateľ sa zavazuje vypracovanú ŽoNFP vrátane príloh prevziat, skontrolovať a podpísať a to
na základe výzvy Poskytovateľa

3 9 Objednávateľ sa zavazuje v dostatočnom časovom predstihu písomne Informovať Poskytovateľa
a konzultovať s ním akékoľvek plánované zmeny, alebo zmeny vyplývajúce zo splnenia alebo
nesplnenia príslušných právnych predpisov, týkajúce sa objednávateľa, ktoré nastali bez jeho
pnčmerna/zavmerua a vykonať tak bezodkladne a aj po podaní ŽoNFP a to najma, ale nielen
o zmenách v predmetoch podnikania, sídle Klienta, jeho právnej forme, alebo štatutárnych orgánov

310 Poskytovateľ nie je povinný začat, príp pokračovať v poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy, ak je
Objednávateľ v omeškaní so splnením svojej/svoj.ch povmnosn/I podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ je
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak Objednávateľ nesplní niektorú zo svojich povinností
uvedených v článku III. tejto zmluvy a to ani po poskytnutí primeranej lehoty na Ich dodatočné
splnenie

3 11 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že Poskytovateľ nesplní niektorú
zo svojich povinností uvedených v článku III tejto zmluvy a to ani na základe písomnej výzvy
Objednávateľa, v ktorej poskytne Pcskvtovateľovi primeranú dodatočnú lehotu na splnenie takejto
povinnosti



3 12 Poskytovatel' sa zavazuje poskytnúť predmet zmluvy s profesionálnou starostlivosťou a v zmysle

legislatívy platnej v SR, ako aj v zmysle podmienok vyhlásenej výzvy a v zmysle príslušných

dokumentov, ktoré sú v znení platnom ku dňu podania ŽoNFP na SO/RO

3 13. Poskytovatel' zodpovedá za formálnu správnosť ŽoNFP, ale nie za obsahovú správnosť príloh, za

ktoré zodpovedá Objednávateľ Počas tvorby ŽoNFP bude Poskytovatel' konzultovať

s Objednávateľom a vyhlasovatel'om výzvy, v dobrej viere dosiahnuť ciel' - získanie NFP pre

Objednávateľa Vytknuté nedostatky vyhlasovatel'om výzvy bez zbytočného odkladu odstráni.

3 14 V prípade, že SO/RO zašle Khentovi Objednávateľa dodatočné dožradarue, Objednávateľ je

povinný obratom preposlať takéto dožiadarue Poskvtovatelovi V prípade, že Objednávateľ obratom

neprepošle dodatočné dožiadarue Poskvtovateľovr, tento nezodpovedá za formálnu správnosť

ŽoNFP Poskytovateľ, resp. Objednávateľ, v závislosn od toho, kto je v súlade s touto zmluvou za
dožadovaný dokument zodpovedný, následne reahzuje doplnenie, pnčom Poskytovatel', resp
Objednávateľ zodpovedá za včasné a správne doloženie požadovaných dokumentov, Ich formálnu
správnosť a relevantnosť

3 15 Zmluvné strany sa zavazujú dodržiavať prísnu mlčanlivosť vo vzťahu k informáciám, s ktorými pn
plnení úloh podľa tejto zmluvy príde do styku Dodržiavanie mlčanlivosti sa vzťahuje na všetky
mformácre, ktoré sa stanú dostupnými v pnebehu poskytovania služby a nejedná sa o mforrnácre
bežne verejne dostupné Dodržiavanie mlčanlivosti sa vzťahuje na mforrnácre získané pnamo od
druhej zmluvnej stranv a trež na mforrnácie získané v SÚVislosti s plnením predmetu tejto zmluvy od
tretích osôb

3 16 Poskytova te l' je oprávnený použiť na plnenie niektorých alebo všetkých svojich povinností podľa
tejto zmluvy tretiu osobu a za týmto účelom uzatvonť s takouto treťou osobou potrebnú zmluvu Za
výkon Činnosti tretej osoby zodpovedá Poskytovatel' vo vzťahu k Objednávateľovr, akoby predmetné
služby poskytoval sám

317 Poskytovatel' sa zavazuje písomne Informovať Objednávateľa o akýchkol'vek zmenách vo Výzve
a/alebo jej prílohách a/alebo usrnerneruach, ktoré budú zverejnené na Internetovej stránke
vyhlasovatel'a Výzvy

Článok IV.
Sankcie

41 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Objednávateľa podľa bodov 2 l, 3.1, 3 2, 3 3, 3 5,3 6,
3.7, 38, 313 tejto zmluvy (aj Jednotlivo) sa zmluvné strany dohodli na nároku Poskytovatel'a na
zmluvnú pokutu vo výške 50,- € (slovom paťdesrat eur) za každé Jednotlivé porušenie ktorejkoľvek
z uvedených povinností. Objednávateľ považuje dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za pnmeranú
a v prípade jej uplatnenia zo strany Poskytovatel'a sa JU zavazuje Poskvtovateľovi zaplatiť a to na
základe vystavenej faktúry



4.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Poskytovatel' nárok na zaplatenie úroku

z omeškania vo výške 5% z dlžnej sumy za každý začatý mesiac omeškania odo dňa nasledujúceho po

lehote splatnosti faktúry až do jej úplného zaplatenia.

4.3 V prípade, že dôjde k odstúpeniu Poskytovatel'a od tejto zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa,
má Poskytovatel' nárok fakturovať Objednávatelovt služby poskytnuté ku dňu jeho odstúpenia od
zmluvy a to vo výške hodinovej sadzby € 35,- , pnčom pre tento prípad nie je potrebný predchádzajúc:
písomný súhlas Objednávateľa, Objednávateľ sa zavazuje vystavenú faktúru zaplatiť v lehote jej
splatnosti

4.4 V prípade, že dôjde k odstúpeniu Objednávateľa od tejto zmluvy z dôvodov na strane Poskytovateľa,
má Objednávateľ právo na náhradu pnamo vzniknutých škôd a poplatkov v súvislosti s reahzácrou
predmetu tejto zmluvy

Článok V.
Termíny

5 lZmluvné strany sa dohodli, že najneskorším termínom pre poskytnutie služby podľa bodu l.l(a) tejto
zmluvy je dátum uzavretia výzvy.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

6 1 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, sú SI
vedomé právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom JU vlastnoručne
podpisujú Súčasne svojmu podpismi potvrdzujú, že Ich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená Vyhlasujú,
že Im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť tejto zmluvy a zmanť tak jej
účel V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastnfkovi tejto zmluvy
na základe tohto vyhlásenia. Zmluvné strany túto zmluvu uzatvárajú spoliehajúc sa na pravdivosť
všetkých vyhlásení uvedených v tejto zmluve.

6 2 Všetky zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len formou písomného, číslovaného a oboma
zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto zmluve

63 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana po dvoch
vyhotovení

64 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnými všeobecne závaznýrru právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

6 5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť
nasledujúcim dňom po jej zverejnení na web stránke mesta Bytča



66 Objednávateľ výslovne súhlasí s možným postúpením pohľadávok vzniknutých na základe tejto zmluvy
tretej strane - bankovej mštitúcn a rovnako súhlasí s poskytnutím údajov, ktoré má Poskytovatel' o
Objednávateľovi k drspozícn, ktoré sú potrebné na posúdenie jeho bonity

67 Ak Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa stanú úplne alebo čiastočne neplatnými, alebo ak
v tejto zmluve nejaké ustanovenia úplne chýbajú, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení
tejto zmluvy Namiesto neplatné ho alebo chýbajúceho ustanovenia dohodnú zmluvné strany také
platné ustanovenia, ktoré najviac zodpovedajú zmyslu a účelu neplatné ho alebo chýbajúceho
ustanovenia

68 Písomnosti sa doručujú na adresy uvedené v ldentrfikácn zmluvných strán podl'a tejto zmluvy
a považujú sa za doručené dňom prevzatia, odopretia zásielku prevziať, alebo uplynutím odbernej
lehoty

6 9 Objednávateľ dáva Poskvtovateľovt súhlas v zmysle zákona č 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov k spracovaniu osobných údajov jeho Klienta/ov v rozsahu osobných údajov uvedených vo
všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré Objednávateľ poskytne Poskvtovateľovi podľa tejto
zmluvy, pre vlastné potreby Poskytovatel'a na účely súvrsiace s touto zmluvou

V Bratislave, dňa: .. l' 'OJ v BytČI, dňa' 13.05 2020

za Poskytovatel'a
KK Consultants s r.o.
Ing. Pavol Kalmský
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za Objednávateľa
Mesto Bytča

Ing Miroslav Mmárčik
primátor mesta


