Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
(podľa § 269 ods 2 Obchodného zákonníka)

uzatvorená medzi:

1.

Poskytovateľ:
Energia plus s.r.o.
v zastúpení: Ing. Vladimír Uram - konateľ
IČO: 45 762 990
D IČ :2023567942
IČ DPH: SK2023567942
so sídlom SR: Kamencová 8157/32, 080 05 Prešov
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., 5052542285/0900
IBAN: SK39 0900 0000 0050 5254 2285
(ďalej ako „poskytovateľ“)

2.

Objednávateľ:
Obec Rudňany
v zastúpení: Miroslav Blišťan - starosta obce
IČO: 00 329 533
D IČ :2020717842
so sídlom SR: Obecný úrad Rudňany 234, 053 23 Rudňany
bankové spojenie: VÚB, a.s., 24120592/0200
IBAN: SK03 0200 0000 0000 2412 0592
(ďalej ako „objednávateľ“)

I.

Predmet zmluvy
1.1.
Predmetom tejto zmluvy je usporiadanie vzájomných práv a povinností
zmluvných strán pri uzatváraní čiastkových zmlúv, na základe ktorých poskytovateľ poskytne
pre objednávateľa odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť v súvislosti s prípravou žiadostí
o poskytnutie NFP, ktoré budú predložené do jednotlivých výziev na predkladanie žiadosti
o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Integrovaného
regionálneho operačného programu, Programu rozvoja vidieka, Environmentálného fondu
a ostatných operačných programov v súlade s príslušnými stavebnými povoleniami vydanými
na jednotlivé stavby, prípadne technickými vybaveniami objektov. Poskytovateľ bude
vykonávať pre objednávateľa najmä nižšie špecifikované činnosti a poskytovať najmä nižšie
špecifikované služby:
•

Žiadosť o NFP vrátane všetkých potrebných príloh

•

Konzultácie k povinným prílohám

•

Tlač a väzba projektu
Strana 1 z 3

4

•

Spolupráca s objednávateľom pri príprave dokumentácie v prípade výzvy na doplnenie
chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP.
II.
Povinnosti zmluvných strán

2.1. Poskytovateľ je povinný vykonávať dohodnuté činnosti s náležitou odbornou
starostlivosťou, v súlade so záujmami objednávateľa.
2.2. Poskytovateľ
je povinný oboznamovať objednávateľa so všetkými
skutočnosťami, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní dohodnutej činnosti, najmä s tými,
ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie činností uvedených v bode 1.1.
2.3. Objednávateľ je povinný včas poskytnúť poskytovateľovi všetky pokyny,
písomnosti, informácie, prípadne iné doklady, ktoré sú potrebné na výkon dohodnutej
zmluvnej činnosti podľa tejto zmluvy a poskytnúť mu aj inú potrebnú súčinnosť, ak je táto
vzhľadom na svoju povahu nevyhnutná, obvyklá alebo účelná pre riadne a včasné vykonanie
dohodnutej činnosti. Objednávateľ pritom zodpovedá poskytovateľovi za obsah, správnosť
a úplnosť poskytnutých podkladov.
2.4. Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností počas doby, po ktorú
je objednávateľ v omeškaní s povinnosťou poskytnúť súčinnosť a odovzdať poskytovateľovi
vyžiadané podklady, preto v takom prípade poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu
spôsobenú omeškaním.
2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie poskytnuté na základe tejto
zmluvy druhou zmluvnou stranou, sa v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka
považujú za prísne dôverné.
III.
Dohoda o odmene a spôsobe platby
3.1. Poskytovateľ poskytne činnosti uvedené v článku 1.1. tejto zmluvy
objednávateľovi za dohodnutú odmenu, pričom výška odmeny sa stanoví na každú výzvu
samostatne čiastkovou zmluvou.
3.2. Čiastkovou zmluvou sa rozumie písomná objednávka potvrdená obidvomi
stranami. Návrh na uzavretie objednávky s poskytovateľom podáva objednávateľ formou
písomnej objednávky na poskytnutie služby.

IV.
Sankcie
4.1. V prípade jednostranného odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy sa tento
zaväzuje uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Eur.
4.2 Poskytovateľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur v
prípade, že úver zo ŠFRB SR nebude objednávateľovi poskytnutý z dôvodu nesprávneho
postupu poskytovateľa alebo zmeškania akejkoľvek lehoty poskytovateľom, či inej
skutočnosti na strane poskytovateľa, ktorá bude mať za následok zamietnutie žiadosti o
poskytnutie úveru zo ŠFRB SR.
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v.
Platnosť, zánik zmluvy a ostatné ustanovenia
5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú najviac do konca programovacieho obdobia
2014-2020 a zaniká
- uplynutím doby na ktorú sa zmluva uzatvára,
- splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy,
- dohodou oboch zmluvných strán v zmysle Obchodného zákonníka.
5.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom je j podpísania obomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5.3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, počet strán tri, pričom každá
zmluvná strana obdrží jeden rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že na činnosti uvedené v tejto zmluve nebudú uzatvárať s inými
poskytovateľmi obdobné zmluvy. Túto zmluvu uzatvorili dobrovoľne z vlastnej vôle a na
dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove dňa 01.07.2016

Energia plus

s.r.o.
Kamencevá 8157/32
080 OSvfi r
ov
IČO: 46 762 990'WC:2p»567942

majiteľ
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