ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PORADENSTVE
uzavretá podľa 261 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení
Článok I.
Zmluvné strany
1. Poskytovateľ:

2. Objednávateľ:

BONA FIDE Prešov, s.r.o.
Puškinova 16, 080 01 Prešov
IČO: 36 451 126
DIČ: 2021220061
IČ DPH: SK2020006109
Zastúpená: Ing. Erika Petránová
Bankové spojenie: CSOB a. s., pobočka Prešov
Číslo účtu: 4007907922/7500
IBAN:SK7675000000004007907922
Kód banky: CEKOSKBX
(ďalej len „poskytovateľ")
a
Obec Ovčie
Obecný úrad, Ovčie 32, 082 38 Víťaz
IČO: 00327581
DIČ:
Zastúpená: Ján Farkaš, starosta obce
Bankové spojenie:
/
Číslo účtu:
IBAN:
Kód banky:
(ďalej len „objednávateľ")

sa dohodli na tejto Zmluve:
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa vypracovať Objednávateľovi Žiadosť
o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 v rámci Environmentálneho fondu (ďalej len
„Žiadosť o dotáciu") k projektu s pracovným názvom zateplenie budovy Základnej a Materskej
školy v obci Ovčie. Rozsah plnenia Poskytovateľa voči Klientovi je podrobne špecifikovaný
v článku III. tejto Zmluvy.
2. Predmetom tejto Zmluvy je aj záväzok Objednávateľa riadne a včas prevziať plnenie od
Poskytovateľa a zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za podmienok dohodnutých v článku III. tejto
Zmluvy.
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Článok III.
Rozsah a spôsob spolupráce a poskytovanie poradenstva
Poskytovateľ sa odo dňa účinnosti tejto Zmluvy zaväzuje priebežne Klientovi poskytovať
nasledujúce služby a plnenia:
> vypracovanie Žiadosti o dotáciu podľa článku I. ods. 1 tejto Zmluvy v súlade s podmienkami
Environmentálneho fondu.

2. Výstupy budú spracované vyplneného tlačiva - Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na
rok 2014 v rámci Environmentálneho fondu v písomnej forme v jednom papierovom vyhotovení
a v jednom elektronickom vyhotovení na CD nosiči.
3. Výstupy za jednotlivé plnenia podľa tejto Zmluvy Poskytovateľ predloží po ich
vyhotovení
Objednávateľovi na schválenie.
Článok IV.
Odmena
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za predmet zmluvy_ podľa článku II.
tejto Zmluvy. Za vypracovanie Žiadosti o dotáciu má Poskytovateľ nárok na celkovú odmenu vo
výške 200,- € bez DPH, 20% DPH je 40,- €, t. j. výška odmeny s DPH predstavuje sumu 240,- €.
2. Nárok na vyplatenie finálnej odmeny podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy vzniká
Poskytovateľovi do 14 dní odo poskytnutia Žiadosti o dotáciu Poskytovateľovi na odsúhlasenie
a po odoslaní Žiadosti o dotáciu do systému Environmentálneho fondu a po predložení faktúry
Poskytovateľovi.
3. Ak je Poskytovateľ v omeškaní s platbou odmeny, má Poskytovateľ právo požadovať úrok
z omeškania vo výške 0, 05 % denne z dlžnej sumy.

Článok V.
Miesto plnenia
1. Miestom dodávky plnenia je sídlo Objednávateľa, Plnenia vyplývajúce z predmetu Zmluvy bude
preberať poverený zástupca Objednávateľa.
2. Služby a práce Poskytovateľa budú realizované na pracoviskách Poskytovateľa.

Článok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje:
> vykonávať činnosti smerujúce k vypracovaniu predmetu Zmluvy - Žiadosti o dotáciu
v záujme a v prospech Objednávateľa,
> vykonávať činnosti k riadnemu a včasnému podaniu Žiadosti o dotáciu v záujme a v prospech
Objednávateľa,
> odovzdať Objednávateľovi plnenie v dohodnutom termíne, rozsahu a v dohodnutej kvalite,
2. Objednávateľ sa zaväzuje:
> poskytovať maximálnu súčinnosť pri poskytovaní služieb podľa tejto Zmluvy podľa
požiadaviek Poskytovateľa,
> bez zbytočného odkladu a vždy, keď o to Poskytovateľ požiada poskytnúť potrebnú súčinnosť
alebo požadované doklady alebo dokumenty,
> odovzdať Poskytovateľovi všetky podklady a dokumenty a informácie potrebné na splnenie
predmetu Zmluvy,
> pokiaľ to bude nevyhnutné na riadne a včasné plnenie záväzkov Poskytovateľa podľa Zmluvy,
Objednávateľ je povinný vystaviť poskytovateľovi na jeho požiadanie písomné
splnomocnenie.
3. Objednávateľ na základe tejto Zmluvy splnomocňuje Poskytovateľa na podávanie Žiadosť
o dotáciu vrátane povinných príloh do systému ITMS. Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi
prístupové práva a heslo k systému ITMS bezodkladne po jeho získaní za účelom podania
Žiadosti o dotáciu.
4. Zmluvné strany spolu komunikujú telefonicky, faxom, poštou (formou listu) alebo elektronickou
poštou.

2

1.

2.

3.

4.

1.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Článok VII.
Ďalšie dojednania
Poskytovateľ môže poveriť inú osobu zabezpečiť potrebné služby súvisiace s realizáciou
projektov.
V prípade takéhoto poverenia poskytovateľ zodpovedá, akoby služby zabezpečil
sám.
Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a vierohodnosť dodaných podkladových materiálov,
účtovných dokladov a iných vecí, ktoré mu boli dodané objednávateľom ako veci potrebné ku
poskytovaniu služby.
Nedodanie požadovaných podkladov, dokladov a informácií zo strany Objednávateľa sa považuje
za porušenie povinností objednávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy a Poskytovateľ má právo
odstúpiť od Zmluvy po uplynutí 30-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy objednávateľovi,
ktorou objednávateľa vyzval na spoluprácu podľa Zmluvy.
Objednávateľ je povinný písomne (faxom, e-mailom, poštou) oznámiť poskytovateľovi
akékoľvek zmeny, ktoré budú mať vplyv na realizáciu projektov do 3 dní odo dňa vzniku daných
skutočností.
Článok VIII.
Zmeny Zmluvy
Všetky zmeny a doplnenia Zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, číslovaného
a
oboma zmluvnými stranami podpísaného dodatku k Zmluve. Ústne dohovory sú
neplatné.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených
v záhlaví Zmluvy tieto písomne a preukázateľne oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu.
Vo veciach konkrétne neupravených Zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby postupovať
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich
predpisov
právneho poriadku Slovenskej republiky (napr. Občiansky zákonník).
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade príslušnej situácie, všetky ich práva a povinnosti
vyplývajúce zo Zmluvy a jej dodatkov prechádzajú na ich právnych nástupcov.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane jedno vyhotovenie
a poskytovateľ dostane jedno vyhotovenie.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
v
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Zmluvy, jej obsahu porozumeli,
sú si
vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená.
Vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť Zmluvy a
zmariť tak jej účel.

V Prešove, dňa 25.07.2014

poskytovateľ
P.O.Box 185, Puškinova 16,080 01 Preáciv
iôi./fax: 051/772 13 S5
e-mail: b0 nand<:;)0 @D0 n..‘ dspo.sk

IČO 36

www.bonafidepo.si!
451 126, DIČ 202000S10S
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