ZMLUVA
O EXTERNOM PROJEKTOVOM MANAŽMENTE č.SB30042015
1.

1.1.

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ
Obchodné
meno:
Sídlo:
IČO:
zapísaný:
číslo účtu:

1.2.

2.

Premier Consulting, spol.
s r.o.
Hadovská cesta 870, 945 01
Komárno
35 860 235
Obch. register Okres.súdu Nitra,
oddiel Sro, vložka číslo 16185/N
2623846458/1100,Tatra
Banka,a.s.

v zastúpení obchodným
zástupcom:
so sídlom :
IČO:
konajúci prostredníctvom:
na základe plnej moci zo
dňa:
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

Ing. Sergej Bukovič
Lipt. Kokava 53, 032 44
43419798
Ing. Sergej Bukovič
20.4.2015

Objednávateľ
názov

:

Obec Braväcovo

sídlo

:

Braväcovo 196, 976 64 Beňuš

IČO

:

00313301

zast.

:

Ing. Peter Baliak, starosta obce
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je :
2.1.

2.2.
3.

záväzok Zhotoviteľa za podmienok, v rozsahu, a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve vykonať pre Objednávateľa
externý manažment projektu pre Projekt Objednávateľa, t.j., Zhotoviteľ bude po dobu platnosti Zmluvy o poskytnutí
príspevku vykonávať pre Objednávateľa na jeho písomnú žiadosť nasledovné úkony:


vypracovanie žiadosti o platbu;



vypracovanie monitorovacej správy

záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za externý manažment projektu odplatu za podmienok
uvedených v Zmluve.
VYHOTOVENIE DIELA

3.1.

Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených touto Zmluvou s odbornou
starostlivosťou. Zhotoviteľ je najmä povinný postupovať v súlade s Osobitnými predpismi a v súlade s príslušnou
príručkou príp. metodickým pokynom, ktoré budú v súvislosti s Opatrením a Výzvou zverejnené Agentúrou.

3.2.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť, a všetky informácie, podklady, dokumenty,
listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, a ktoré od neho bude Zhotoviteľ požadovať, potrebné na
splnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

4.

ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.

Za vykonanie činností podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu (cenu) vo výške
830,- EUR + DPH, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť do 15 dní od Schválenia Žiadosti. Zhotoviteľ má nárok
na odmenu podľa tohto bodu len ak dôjde k Schváleniu Žiadosti a ak výdavky spojené s externým manažmentom
projektu budú zahrnuté do schválených oprávnených výdavkov projektu.

5.

OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1.

Pre prípad porušenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť čo i len časť ktorejkoľvek platby odmeny, sa zmluvné
strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením dlžnej
sumy.

5.2.

Omeškanie Objednávateľa so zaplatením čo i len časti odmeny sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej
povinnosti. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s platením čo i len časti odmeny, má Zhotoviteľ právo
pozastaviť plnenie záväzkov vyplývajúcich z bodu 2.1. Zmluvy.
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5.3.

Zhotoviteľ nie je v omeškaní počas doby, za ktorú je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou poskytnúť súčinnosť
a odovzdať Zhotoviteľovi vyžiadané dokumenty, a počas doby, za ktorú je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou
zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu alebo jej časť podľa tejto Zmluvy.

5.4.

Zhotoviteľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých alebo všetkých svojich povinností podľa Zmluvy tretiu osobu
a za tým účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou potrebnú zmluvu. Za výkon činnosti tretej osoby zodpovedá
Zhotoviteľ vo vzťahu k Objednávateľovi, ako by konal sám.

5.5.

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať Zhotoviteľa o tom, že došlo k Schváleniu Žiadosti a
o výške Oprávnených výdavkov uvedených v Zmluve o poskytnutí príspevku.

5.6.

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas platnosti Zmluvy neuzavrie s treťou osobou inú zmluvu na externý
manažment Projektu Objednávateľa. V prípade, že Objednávateľ poruší svoju povinnosť uvedenú v tomto bode
Zmluvy, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 830 EUR.

5.7.

Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena v zozname klientov Zhotoviteľa,
zverejňovanom vhodnou formou, ako aj medzi referenciami Zhotoviteľa.

5.8.

Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov k
spracovaniu osobných údajov Objednávateľa pre vlastné potreby Zhotoviteľa na účely súvisiace s touto
Zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú so Zhotoviteľom na
plnení záväzkov zo Zmluvy spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov, ktoré Zhotoviteľ
získal na základe tejto Zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto Zmluvou, a to v rozsahu osobných údajov
uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi podľa tejto
Zmluvy. Objednávateľ tiež súhlasí, aby Zhotoviteľ mohol získavať jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním
alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosič
informácií.

6.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1.

Za „Opatrenie“ sa pre účely tejto Zmluvy považuje opatrenie „3.4.2. Obnova a rozvoj obcí“ definované v rámci
Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

6.2.

Za „Výzvu“ sa pre účely tejto Zmluvy považuje výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
v rámci Opatrenia, zverejnená Agentúrou dňa 29.4.2015, číslo výzvy 2015/PRV/37. Za „Zverejnenie Výzvy“ sa
pre účely tejto Zmluvy rozumie deň zverejnenia Výzvy Agentúrou na jej oficiálnych internetových stránkach.

6.3.

„Žiadosťou“ sa pre účely Zmluvy považuje žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v
rámci Opatrenia, na financovanie projektu Objednávateľa. Za „Schválenie Žiadosti“ sa pre účely Zmluvy
považuje vydanie rozhodnutia Agentúry o schválení Žiadosti

6.4.

Za „Projekt Objednávateľa“ sa pre účely Zmluvy považuje Žiadosť o nenávratný finančný príspevok schválená
Objednávateľovi Agentúrou v rámci Výzvy.

6.5.

„Agentúrou“ sa pre účely Zmluvy považuje Pôdohospodárska platobná agentúra.

6.6.

Za „Oprávnené výdavky“ sa pre účely tejto Zmluvy považujú náklady (výdavky) projektu Objednávateľa, ktoré
Agentúra podporuje na základe Žiadosti v určenej výške nenávratným finančným príspevkom.

6.7.

Za Zhotoviteľa podpisuje Zmluvu obchodný zástupca Zhotoviteľa Ing. Sergej Bukovič, a to na základe zmluvy
o obchodnom zastúpení uzatvorenej medzi ním a Zhotoviteľom, a na základe generálnej plnej moci, ktorej
fotokópia tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jej príloha.

6.8.

Dolu-podpísaný štatutár obce podpisom Zmluvy zároveň prehlasuje, že na podpis tejto Zmluvy je oprávnený
v súlade so zákonom č 138/1991 Zb. o majetku obcí a so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

6.9.

Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich
slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

V Braväcove, dňa 30.4.2015

V Braväcove, dňa 30.4.2015

....................................................
Premier Consulting, spol. s r.o.

....................................................

v.z. Ing. Sergej Bukovič
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