
ZMLUVA  NA SPRACOVANIE ŽIADOSTI  0  NENÁVRATNÝ F:lNANČNÝ  PRjspEVOK

uzavretá  podľa § 262 ods. 2 zákona či'slo 513/1991 Zb.  medzi  nasledovnými  zmluvnými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo:

lčo:
lč  DPH:

DIČ:

Číslo  účtu  lBAN:

Banka:

Zastúpená:

email:

Obec Rudňany
Rudňany 234, 053 23   Rudňany

00329533

2020717842
SK03 0200 0000 0000 2412 0592
Všeobecná  Úverová  Banka,  a.s.

Miroslav Blišt'an,  starosta  obce

starosta@rudnany.sk

(ďalej  len  „Objednávateľ'`)

Poskytovatel':

Sl'dlo:

lčo:
lč  DPH:

DIČ:

Či'slo  účtu  IBAN:

Banka:

Zapísaný v registri:

Zastúpená:

email:

ROZVOJ  SPIŠA  n.o.

Medza 3444/10, 052 01 Spišská  Nová Ves

355 82 537
Me je  platca  DPH

2022323226
SK15 0200 0000 0037 9535 8156
vÚB,  a.s.

OÚ  Košice,  OVVS/3/2007

Mgr. Jozef Kačenga,  štatutár

riaditel@rozvojspisa.sk

(ďalej len „Poskytovateľ")

1.  DEFINĺcIA A INTERPRETÁCIA POJMOV

1.    ,,Projekt`` je zámer Objednávateľa v zmysle svojjch aktivĺt a oprávnenia,  ktorý je prispôsobený

podmienkam výzvy.

2.    „Výzva``je výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na podporu aktivi't v rámci Ope-

račný program Ľudské zdroje,  Prioritná os 6, Špecifický cieľ 6.1.1.   Kód výzvy OPLZ-P06-SC611-

2017-1.

3.    „Žiadosť``   je  žiadost'  o poskytnutie  nenávratného  finančného  príspevku  (ďalej  len  "NFP")  na
realizáciu   Projektu  spolu  s  povinnými   prílohami,  ktorú  vypracuje  Poskytovateľ    a ktorú  má

Objednávateľ záujem  podať.

4.    „RO``   alebo   ,,Riadiaci   orgán`'   -   národný,   regionálny   alebo   miestny   verejný   orgán   alebo

súkromný   orgán   určený   členským   štátom,   ktorý  je   zodpovedný   za   riadenie   operačného

programu.   Riadiacim   orgánom  je   Ministerstvo   práce,   sociálnych   veci'  a   rodiny  Slovenskej
republjky.



5.    ,,SO``  je  sprostredkovateľský  orgán,  plní  úlohy  riadiaceho  orgánu.  Pre  výzvu  kód  OPLZ-P06-

SC611-2017-1 je sprostredkovateľským orgánom  Ministerstvo vnútra Slovenskej  republiky.

6.    ,,Zmluva  o poskytnutí NFP`` dvojstranný  právny  úkon  stanovujúci  zmluvné  podmienky,  práva

a  povinnosti  prijímateľa a  poskytovatel'a  pri  poskytnuti' NFP na  realizáciu  aktivít projektu,  ktoré

sú  predmetom schválenej ŽoNFP.

11.  PREDMET ZMLUVY

1.    Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom  zmluvyje záväzok Poskytovateľa spracovat' a  podat`

pre   objednávatel'a   Žiadosť   o poskytnutie   "NFP"   vrámci   výzvy   spolu   sopisom   projektu,
rozpočtom  a ostatnými  povinnými  a  nepovinnými  pri'lohami  podľa  požiadavky Objednávateľa

a záväzok Objednávateľa  poskytnút' potrebné  informácie  na  spracovanie  projektu,  zabezpečiť

povjnné   prílohy   a   zaplatiť  Poskytovateľovi   za   poskytnuté   služby  odmenu   vsúlade  stouto
zmluvou.

2.    Predmetom zmluvy je tiež záväzok Poskytovateľa vypracovať Žiadost' a poskytnúť súvisiace
služby, čo zahŕňa najmä:
2.1.  Vyzvanie   Objednávatel'a   na   zabezpečenie   potrebných   informáciĺ  a povinných   pri'loh   k

Žiadosti

2.2.  lnformovat'  Objednávatel'a  o pri'padných  zmenách  v podmjenkach  výzvy  oznámených  po

podpise tejto zmluvy
2.3.  Vypracovanie kompletnej Žiadosti v povinných formulároch a systéme  lTMS 2014+

2.4.  Vypracovanie Rozpočtu  podľa  poskytnutých  podkladov od  Objednávateľa

2.5.  Spracovanie  príloh  k Žiadosti

2.6.  Spracovanie    všetkých   relevantných   príloh   projektu,   kopírovanie,  viazanie,  odovzdanie

žiadosti

2.7.  Spracovanie,  sumarizovanie  a kontrola  formálnej  správnosti  všetkých  povinných  a nepo-

vinných  príloh

2.8.  Príprava podkladov, vyhlásenie a vyhodnotenie zákaziek s ni'zkou  hodnotou v mene obce

2.9.  Podanie riadne,  po formálnej  i materiálnej stránke, vypracovanej Žiadosti do sídla  "SO"

111.   TERMĺN  A  MIESTO   PLNENIA

1.     Miestom poskytnutia služieb je si'dlo Objednávateľa. Termi'n  odovzdania  predmetu zmluvy

Poskytovateľom je  15.6.  2017.

2.     Poskytovateľ zabezpeči' v prípade,  ak mu  Objednávateľ riadne a včas  poskytne všetky povinné

prílohy,  že  Žiadost'  bude  riadne  a včas  spracovaná,  pripravená  na  odovzdanie  a po  podpise
štatutárnym   orgánom   objednávateľa   odovzdaná   do termínu   uzávierky   predmetnej   Výzvy

podľa  článku  1.

3.    Termi'n dodania požadovaných dokladova informácií, účtovných dokladov a iných dokumentov
ku   spracovaniu   Žiadosti   zo   strany   Objednávateľa   podľa   článku   11   bod   2.1   tejto   zmluvy  je

minimálne 15 dni' pred termínom podľa bodu 2. tohto článku. Poskytovateľje povinný pi'somne

vyzvať  Obj.ednávateľa   na   doručenie  informácií  a dokumentov  potrebných   na  vypracovanie
žiadosti   vsúlade   sčlánkom   11.   bodom   2   minimálne   5   pracovných   dnĺ  pred   požadovaným

doručeni'm.



lv.  PRÁVA A POVINNOSTI  ZMLUVNÝCH STRÁN

1.     Poskytovateľje povinný poskytovat' služby podľa tej.to zmluvy vždy s odbornou starostlivost'ou,

podľa  svojich  najlepších  schopností  a vedomostí,  v súlade  s výzvou  na  predkladanie  žiadosti'
o nenávratný  finančný  pri'spevok  na  podporu  aktivít  v rámci  Operačného  pľogramu  Ľudské
zdľoje,  Prioritná  os 6,  Špecifický ciel':  6.1.1.  Kód  výzvy OPLZ-P06-SC611-2017-1.

2.    Objednávatel'j.e povinný Poskytovateľovi poskytnút' súčinnost'. Termi'ny predloženia si zmluvné

strany stanovujú dohodou  mailom alebo písomne a sú  záväzné.

3.    Objednávatel'  j.e   povinný  riadne  vypracovanú  Žiadosť  vrátane  jej   povinných   i   nepovinných

príloh riadne a včas podpi'sať v súlade s podpisovými vzormi zavedenými v obchodnom  registri
a následne  takto  podpísaný  požadovaný  počet  paré  odovzdať  Poskytovateľovi  tak,  aby  bolo
možné Žiadosť a  pri'lohy doručiť do si'dla   SO.

V.  CENA A PLATOBNÉ  PODMIENKY

1.    Za   výkon   činnosti'  Poskytovateľom   podľa   článku   11.   bodu   2)  tejto   Zmluvy  sa   Objednávateľ

zaväzuje  Poskytovateľovi  poskytnúť odmenu  vo  výške  1500,-EUR  (slovom: jedentisícpät'sto
eur). Dohodnutá odmena bude vyplatená v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 500,-EUR

pri podpise tejto Zmluvy. Zvyšných 1000,-EUR po dodaní predmetu Zmluvy. Ako potvrdenie
ododani'   predmetu   zmluvy   riadne   a   včas,   slúži   preberaci'   protokol   sj.asne   definovaným
rozsahom   dodávky   a   podpisom   Objednávateľa   ako plnou   akceptáciou   dodávky   zo   strany
objednávateľa.     Podkladom     kúhradám     dohodnutej.     odmeny    je     faktúra     a     priložený
Obj.ednávatel'om   odsúhlasený   a   podpĺsaný   preberaci'   protokol.    Faktúra   bude   vystavená
Poskytovateľom  s lehotou splatnosti  14 dnĺ odo dňa jej-doručenia  Poskytovateľovi.  Faktúra sa

považuje  za  uhradenú  dňom  pripísania  fakturovanej  sumy  z účtu  Objednávateľa  v prospech
účtu  Poskytovateľa.

2.    V prípade  nepodania  žiadosti  o NFP  z dôvodov  na  strane  Objednávateľa  nezaniká  nárok  na

odmenu  Poskytovateľa  v súlade  s  článkom  V.  bodom  1).  Nárok  na  vyplatenie  odmeny vzniká

nepodaním  žiadosti  o NFP  z dôvodov  na  strane  Objednávateľa  na  základe  faktúry  s lehotou
splatnosti  14 dni' odo dňa jej doručenia  Poskytovatel'ovi.

3.    V pri'pade oneskoreného plnenia predmetu zmluvy zo strany Poskytovateľa,  ktoré bude mať za
následok  zmeškanie  termi'nu  podania  Žiadosti  k  výzve  podľa  čl.  1.2.  sa  poskytovateľ zaväzuje

uhradit' objednávateľovi zmluvnú  pokutu vo výške  1500,-eur (slovom: jedentisícpäťsto eur).

4.    Zmluvné strany sa  dohodli,  že v pri'pade,  ak Objednávatel' bude v omeškaní s  úhradou faktúry

podľa tejto zmluvy, je Objednávatel' povinný platiť Poskytovateľovi  úroky z omeškania vo výške
0,05% z dlžnej  sumy za  každý deň  omeškania.

Vl.  D0BA TRVANIA ZMLUVY

1.    Táto zmluva sa  uzatvára do  15.6.2017.

2.    Ukončenie zmluvy môže byt':

2.1.  Dohodou zmluvných strán



2.2.  Odstúpením  jednej  zo  zmluvných  strán  v pri'pade  porušenia  ustanovení  zmluvy,  pričom

odstúpenie  j.e  platné  jedine  písomnou  formou  a  účinné  od  prvého  dňa  nasledujúceho

mesiaca.

Vll.  ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA

1.      Táto  Zmluva je  uzatvorená  podľa  Zákona  č.  513/1991  Zb.  -Obchodný  zákonník.  V otázkach
Zmluvou  výslovne  neupravených  sa  právne vzťahy medzi  Objednávateľom  a  Poskytovateľom

riadia  Obchodným  zákonni'kom.

2.      Táto   zmluva   je   vyhotovená   vdvoch   rovnopisoch,   jeden   pre   Objednávateľa   adruhý   pre
Poskytovatel'a.  Akékoľvek  zmeny  je   možné  vykonať  len   pi'somne  formou   dodatku   k  tejto
zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami.

3.      Zmluva   nadobúda   platnosť  a  účinnost'  dňom   podpisu   Objednávateľom   a  Poskytovatel'om.
Pokiaľ bolo  v súlade  s touto  zmluvou  konané  už  pred jej  podpisom,  tak jej  podpi'sani'm  sa  to

považuje za postup schválený  v súlade so zmluvou.

4.      Poskytovatel'a objednávatel'prehlasujú, že si zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli. Zmluva

vyjadruje ich  slobodnú vôl'u,  nebola podpi'saná v tiesni  za  nápadne  nevýhodných  podmienok,

na  znak   čoho ju  podpisui.ú.

5.      V   prípade,   ak  sa   niektoré   ustanovenie  tejto   zmluvy   stane   neplatným,   neúčinným   alebo
nevykonatel'ným, predmetná neplatnost', neúčinnosť alebo nevykonateľnosť sa týka len tohto
neplatnost'ou,  neúčinnost'ou alebo  nevykonateľnost'ou  dotknutého zmluvného  ustanovenia  a
nemá  vplyv  na  ostatný obsah  zmluvy,  neplatnosťou,  neúčinnosťou  alebo  nevykonatel`nost'ou

dotknuté   zmluvné   ustanovenie   sa  v  takomto   pri'pade   nahradí  takým   platným   zákonným
ustanoveni'm,  ktoré je  mu svoji'm  obsahom  z hľadiska  zamýšľaného  účelu  zmluvy najbližšie.

6.      Ak zmluva  neustanovuje  inak,  všetky oznámenia  vyplývajúce  zo  zmluvy  musia  byt'voči  druhej

zmluvnej  strane  uskutočnené  pi'somne,  a to  doporučeným  listom,  mailom  (e-majlové  adresy
sú  uvedené v záhlaví tejto zmluvy) alebo odovzdané osobne. V pri'pade  poštového styku sa za

deň  uskutočnenia oznámenia  považuje deň  doručenia  doporučeného  listu  poštovým  úradom

na adresu danej zmluvnej strany podľa záhlavia tejto zmluvy,  alebo  na  inú  adresu, ktorú daná

zmluvná  strana  písomne  oznámila  druhej  zmluvnej  strane  v  súlade  s  týmto  bodom  zmluvy.
Účinky  doručenia  písomných  oznámení  sú  na  účely  Zmluvy  splnené  aj  vtedy,  ak  príjemca

príslušného    oznámenia    si    toto    nevyzdvihol    v    odbernej.    lehote,    alebo   jeho    prevzatie
bezdôvodne odmietol.
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