
Z ĺvi -LU-V.A  C)  D i E -LCJ

NA ZHOTOVENIE  PROJEKTOVEJ  ŽIADOSTl

uzavretá  podl'a  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni' nesk. zákonov

(ďalej len ,,zmluva")

medzi týmito zmluvnými stranami:

Obec Rudňany
so sídlom:  Rudňany 234, 053  23  Rudňany

lčo: 00 329 533
DIČ: 2020717842

zastúpený:  Bc.  Rastislav  NEUVIRTH, starosta  obce

(ďalej „ob/.ednóvater`) na strane j-ednej

a

Briqss Slovakia s.r.o.
so sídlom: Tatranská 21, 080 01 Prešov

lčo: 50912259
lč DPH:  SK2120538211

bankové spoj-enie:  Prímabanka a.s.

Čís!o úičtu,/!B,^`N: SK25 5600 0000 0027 7736 3002

štatutárny orgán:  lng. Vladímír Jenčurák,  konatel' spoločnosti

(ďalej ,,zhofov/.ter`) na strane druhej,.

Článok 1

Predmet zmluvy

1.  Zhotovíteľ  sa  zaväzuje  spracovat.  pre  obj-ednávateľa  dielo  „Žiadost'  na   Ínvestíčný  zámer  -  lBV

Piarg,  Rudňany".

2.     Predmetom tejto zmluvyje:

a)     záväzok  zhotoviteľa  spracovat'  pre  objednávateľa  Žiadost'  za   podmíenok  av rozsahu   podľa
tejťozrTl!ljvy;

b)    záväzok objednávateľa zaplatit'zhotoviteľoví dohodnutú  cenu diela,

3.     Vrámci     spracovanía     Žiadosti     sa     zhotoviteľ    zaväzuj.e     vykonat'     pre     objednávateľa     dĺelo

v nasleduj-úcom  rozsahu:

>     prĺprava žiadosti

>    osobné konzultácie,
>    spracovanie proj-ektovej-žiadosti,
>    spracovaníe opísu  proj.ektu,
>    spracovaníe rozpočtu  proj.ektu,
>     spracovanĺe fĺnančnej-analýzy projektu,

>    spracovanĺe ukazovatel'ovfinančnej sítuácie žíadateľa,
>     kompletizácia a koordĺnácia príprav príloh proj-ektu,

>    vypracovanĺe čestných prehlásení, ktoré nahradía  irelevantné pri'lohy,



4.  C)bj-ednávater sa  zaväzuje,  Ž`e  poskytne  zhotovítei.-oví  potrebnú  súčĺnnost. a vytvori-pod`míenky  pre
riadne  a včasné zhotovenie diela.  V rámcí  poskytnutia  potrebnej  súčinností  sa  objednávateľ zaväzuje
dodat' zhotovíteľovi  naj.mä túto dokumentáciu  potrebnú  pre zhotovenie Žiadosti:

a)    údaje nevyhnutné pre vyplnenie žiadostí, opĺsu  projektu, rozpočtu  projektu atd'.,
b)    všetky povinné  prílohy žiadateľa a  partnerov.

{ ci'ai ej tie ž ,,podk/ači'y")

5.   Okrem  podkladov podľa ods.  3 tohto článku  sa objednávateľ zaväzuje, že  bez zbytočného  odkladu

dodá   zhotoviteľovi   aj   Ínú   dokumentáciu   na   predloženíe   ktorej   ho   vyzve   zhotoviteľ,   a ktorá   je

potrebná na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.

6.   Odovzdávanie   apreberanie   podkladov   podľa   ods.   3   tohto   článku    sa   uskutoční   na   základe

odo`v.zdá`v`acieho a preberaciehci prc>tokc}! u,  ktorÝ. m usí  b.yi' podpi'san'Ý` cpfá.v'rienÝ'm i  zástu.pcami  obocr,

zmluvných strán a  bude tvorit' prílohu tej.to zmluvy (ďalej tiež „protoko/").

Č[ánok 1].

Cena za dielo

1.     Zmluvné strany sa dohodlí na cene za spracovanie Žiadosti,  ktorá je  určená  nasledovne:

a.     cena  za  spracovanie  Žiadosti  je  určená  ako  poplatok  súvisiace  s vypracovaním  projektovej
dokumentácie  vo  výške  1650   EUR  bez   DPH   (slovom  tisĺcšest'sto  päťdesíat  eur).     Splatnost'

poplatku je  určená v čl.111.  ods.1,  písm.  a) tej-to zmluvy.

2.     Cena  za  dielo  určená  podľa  ods.1  tohto  článku  predstavuje  konečnú  afixnú  čiastku  vyj-adrenú
bez  DPH.

3.     Cenu  za dielo  určenú  pc)dľa ods.  1 tohto článku je možné menít' len  na základe dohody zmluvných

strán vo forme pĺsomného dodatku  k tei-to zmluve.

4.     Ak    objednávateľ   prej.avi'    záujem    oposkytnutie    ďalších    služíeb    zhotoviteľa,    ktoré    nie    sú

predmetom   tejto   zmluvy,   zmluvné   strany   sa   môžu   dohodnút'   na   ich   poskytnutí   vo   forme
pĺsurTiriéíiu  dudalku  k  Ĺej.lu  4ľTiíuve.

Článok  111.

Platobné podmienky ceny za dielo

1.   Platobné podmienky ceny za spracovaníe Žíadostí sú  určené nasledovne:

Piatba v rámci  čiánku  ii.,  bod  1.  bucie zhotovitei'ovi  uhradená  nasiedujúcim  spósobom:

-       zhotoviteľ vyfakturuje  70%  zálohu  do  10  dnĺ  od  podpisu  tejto  Zmluvy,  zo  sumy  dohodnutej

v článku  11.,  bod  1. tejto Zmluvy
-      Zvyšných  30%  dohodnutej-  odmeny,     zhotovíteľ  vyfakturuje  do   10  dnĺ,   po  protokolárnom

odovzdaní spracovaného díela -žiadostí.



2.     Zmiuvné strany sa  ciohodiĺ, Že akákoivek číastka  určená pocii`a tej-to zmĺuvy sa bude na  účeĺy tej-to

zmluvy považovat' za uhradenú  okamĺhom jej pripísania na účet druhej zmluvnej strany.

Článok lv.

Spôsob vykonania diela -žiadosti

1.     Žiadost'  rnusi'  byt'  rv~ykciiiä.ná  .v s-úiade   s púkyrii.ní  ^u-vea'eri-ýmiii'  vo   .v`ýz-vé  OPĹZ-P06-SC611-2020-2,

vrátane  pokynov  uvedených  na  príslušných   internetových   portáloch   a  odkazov  uvedených  vo

Výzve, a to v rozsahu  potrebnom  na jej posúdenie.

Názov Žiadostí:  lBV Piarg,  Rudňany

2.     Žiadost`  bude  vyhoi:ovená  a  odovzdaná  v slovenskom  j-azyku,  v písomnej  a  elektronickej  forme -
fciríi-iát  Mičrosoft  `v`v'ord,  Mici-osc.ft  Exčei  a -v` takej  k.v-aiite,  ab`y`  spĺňaia  púžiaci'a.v.tv.  starioveiié  pre

daný program.

3.     Zhotoviteľ    j-e     povinný    vypracovat'    Žiadost'    podľa     príručky     pre     žiadateľa     oposkytnutie

nenávratného  finančného  prĺspevku  a  podľa  príručky  na  vypracovanie  žíadostí,  vrátane  d'alších
doplňujúcich  materiálov uverejnených  na  príslušnom  internetovom  portáli. Zhotoviteľzodpovedá
za  procesnú  a formálnu  stránku  Žíadostí,  pričom  obj-ednávateľ sa zaväzuje,  že  dodá  zhotovjtel'ovÍ
ivJš€tky  pcdk!ad`y`  potr€br:é  na  'v`'y`praccivJa7:Íe  Žiadostí,  vrátane  pcžac!c'v'aíiých  pr{'jcĺi,  ktoré  tvoria

súčast' Žiadosti  podľa Výzvy. Zhotovíteľje povínný pri vypracovaní Žiadosti  postupovat' v súlade so
všeobecne záväznými  predpismi  SR.

4.     Zmluvné   strany  sa   dohodli,   že   zhotoviteľ  je   povinný   predložit'  vypracovanú   Žiadost'  pred  jej

podaním  objednávateľovi  za  účelom jej  preštudovanía  naj.neskôr 3  dni  pred termínom  uzávĺerky

podávania    žiadosti    o poskytnutie    dotácie.    Objednávatel'   je    oprávnený    vznášat'    námietky
k obsahc\vej  stránk.e  Žiadc`sti,  pričotŤ`  zhc`to\,ĺíteľ je  pcn.ĺinnÝ  prih!iadrtLit'  r`a  c!ôvc\dr\é  priporľ`ier!ky

alebo zistené nedostatky a tieto bez zbytočného odkladu odstránit'.

5.     Termíny prí vykonávaní žiadostj budú  určené nasledovne:

Termín   na   zhotovenie  Žiadosti   ako  celku   bude   zmluvnými   stranami   dohodnutý  dohodou   t.j.
Objednávateľ je   povĺnný  zabezpečít'  odovzdanie  Žiadosti   na   Odbor  Ínklúzie   marginalĺzcivaných

rómskvch komunít MV SR v súlade s j3odmjenkamj Výzvv OPĹZ-P06-SC611-2020-2

Článokv.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.     Zhotoviteľ  postupuje  pri  vykonávaní  diela  s náležítou  odbornou  starostlivost`ou,  podl'a  pokynov
objednávateľa  a v súlade  so  záuj-mami  objednávateľa,  ktoré  sú  zhotovíteľovi  známe  alebo  ktoré
mu  museli  byt' známe.  Ak je  to  potrebné[  zhotovíteľ sa  zaväzuje  konzultovat'  s objednávateľom,

pri'padne  d'alšími  odborne  spôsobilými  osobamĺ  (konzultanti,  poradcovia,  metodický  pracovni'ci)
otázky týkajúce sa predmetu tejto zmluvy tak, aby bolo dielo vykonané riadne a včas.

2.     Zhotovitel'  sa   zaväzuje   informovat'   objednávateľa   o   všetkých   okolnostíach,   ktoré   môžu   mat'

podstatný  vplyv  na  zmenu   pokynov  obj.ednávateľa.   Zhotoviteľ  sa   môže  odchýlit'  od   pokynov
daných objednávatel'om  len v prípade, ak s tým  obj.ednávateľ súhlasí. Súhlas objednávateľa  nie j.e

potrebný,   ak   je   pokyn   v rozpore   so   všeobecne   záväznými   právnymi    predpismĺ   Slovenskej
repu.bfi'Ky,  a'Ko aj v prípačie ocivracania bezprostredne `n roziacej š.Kociy.



3.     Zhotovitei.  sa   zaväzuje,   Že  dieio   bude  vykonané  v  suiade  so  všeobecne  závazným  právnymí-

predpĺsmí  Slovenskej  republíky  a  v  prípade,  ak je  to  potrebné  aj-v  súlade  s  internými  normami
ústredných   orgánov  štátnej   správy  a   príslušnýmí  technickými   normami   a   rozpočet  proj-ektu   -
oprávnenost' výdavkov v zmysle  Európskych  predpisov.

4.     Objednávateľ   je    povínný    predložít'   zhotovĺteľovi    podklady   vo   vyhotovení   vhodnom    alebo

obvyklom  na   použitíe   zhotovíteľom   av   termínoch,   ktoré   sú   uvedené   vtejto   zmluve   alebo
osobi'tnedoíioa'ri-utézrrii.u.v-nÝrriístrarianií.

5.     Zhotoviteľ  poskytne   objednávateľoví   súčínnost'   pri   spracovaní,   kompletizovaní   a   predkladaní

podkladov,  ktoré  je  objednávateľ  povinný  predložit'  podľa  tejto  zmluvy  alebo  na   predloženíe
ktorých ho zhotovitel' vyzval.

6.     V rámci    poskytovanej    súčinnosti    bude    zhotovíteľ   informovat'    objednávatel'a    oformálnych
a  obsahc`v"Ý'ch     ná!ežítostíach     prec!k!ac!anÝ`ch     podk!ac!c`v',    atĺež    o  ne`v'hcc!r,c;stĺ    a!ebc    `v'ac!ách

týkaj.úcich    sa     ich    formy    alebo    obsahu,    resp.    chýbai.úcich    častí,    pričom    súčasne    vyzve
obj-ednávateľa   na   odstráneníe   vád   a  nedostatkov,    resp.   na   doplnenie   podkladov   v určenej

primeranej-lehote.   Bez  ohľadu   na  vyššie  uvedené  vtomto  odseku,  zhotovíteľ  nezodpovedá  za
obsahovú správnost' dodaných podkladov a  údajov v nĺch uvedených.

7.     V prípade,  že  obj-ednávateľ  neodstránĺ  zistené  vady  alebo  nedostatky,   resp.   nepredloží  alebo
nezabezpečĺ   doplnenie   podkladov  aní   v určenej   primeranej.  lehote,   \Jyhradzuje  sÍ  zhotoi.J!te!'

právo  na  jednostranné  odstúpenie  od  tejto  zmluvy.  Zhotoviteľ  nezodpovedá  za  škodu,   ktorá
vznikne  objednávateľovi  v dôsledku   predloženia  nevhodných  alebo  chybných  podkladov,  resp.
v dôsledku   nepredloženia   chýbajúcich   podkladov,   ak   na   túto   skutočnost'   vopred   upozornil
objednávateľa.

8.     Zhotovitel'  je   oprávnený   až   do   odstránenia   vád   alebo   nedostatkov,   resp.   až   do   okamihu

predloženia   požadovaných   alebo   doplnenia   chýbajúcich   dokladov   prerušit'  vykonávanie   diela
alebo  j-eho  častĺ.  Termi'ny  dohodnuté  zmluvnými  stranami  sa  tým  predlžujú  o  čas  potrebný  na
odstránenie  vád  alebo  nedostatkov  dodaných  podkladov,  resp.  o čas  potrebný  na  predloženíe
alebo doplnenie vyžiadaných  podkladov.

9.       Zhotoviteľ  zodpovedá  za  škodu  spôsobenú  objednávateľoví  porušením  svojej  povinnosti  podľa

tejto  zmluvy,   ak  vznik  škody  zaviníl,   alebo   ak  škoda   vzníkla   zavineným   zanedbaním   náležítej

odbornej    starostlĺvosti    na    strane    zhotovíteľa.    Zhotoviteľ  j.e    povinný    skúmat'   s    odbornou

starostlivosťou   pokyny  a   podklady  objednávateľa   slúžíace   na   poskytnutie  služieb   podľa  tej-to
zmluvy   objednávateľovi   do   7   (siedmich)   dní   odo   dňa   doručenia   oznámenia   objednávateľa
zhotovĺtel'ovÍ.

10.    Objednávateľ je  oprávnený  odstúpit'  od  tejto  zmluvy  iba  v prípadoch,   ktoré  ustanovuje  táto
zmluva alebo Obchodný zákonník v platnom znení.

11.  Zmluvné  strany  sa  dohociľí,  že  na  účeĺy  cioručovanía  pi.somnosti'  podľa  tej-to  zmĺuvy  (.oznámenĺa,

faktúry   apod.)   sa   bude   vich   vzájomných   vzt'ahoch   aplikovat'   fikcia   doručenia   (e-mail).   Ak

ktorákoľvek   zmluvná    strana    (odosielatel)   preukáže,   že    písomnost',    ktorá   j.e   určená   druhej-
zmluvnej strane  (adresát) jej  bola  riadne  odoslaná  obvyklými  prostriedkami  komunikácie,  a to  na

adresu  uvedenú  v záhlaví tejto  zmluvy,  prípadne  na  inú  adresu,  ktorá  bola  druhej  strane vopred
riadne  oznámená,  považuje  sa  zásíelka  za  doručenú  po troch  (3)  dňoch  od  vrátenia  nedoručenej
zásíelky odosíelateľovi, a to aj-vtedy, ak sa o tom  adresát nedozvedel.



Článok v[.
Dôvei.né informácie

1.     Zmluvné  strany  sa  zaväzuj.ú,  že  budú  považovat'  ĺnformácie  obsiahnuté  v  tejto  zmluve,  ako  aj
informácie,  ktoré  zĺskaj-ú  pri  vykonávaní díela  podľa  tej-to  zmluvy za  dôverné  informácíe  podľa  §
271   0bchodného   zákonníka.   Dôverné   Ínformácie   sa   zmluvné   strany     zaväzujú   chránit'  pred
zverejnením  alebo  prezradenĺm  tretej  osobe  a  využívat' ich  len  v  súvislostí  s  plnenĺm  predmetu
teJ.toZmiuVy.

2.     Každá  zmluvná  strana  môže  označit'  informácie,   ktoré   poskytne  druhej  zmluvnej  strane  ako
dôverné,  pričom  druhá zmluvná strana je povinná ich  chránit' ako dôverné informácie podľa ods.
1 tohto článku.

Článokvll.
Z-menyado-pir[er]iazíríiw-y-

Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné  uskutočnit' výlučne formou  pi'somného, čĺselne
označeného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranamĺ.

článok v]]l.
Záverečné ustanovenia

í.     Objecinávateĺ' poveruje zhotovitei`.a  spracúvaním  osobnÝch  údajov,  ktoré obdrži' oci objednávatel.a
v súlade  s platnou  právnou  úpravou  ochrany osobných  údajov  (zákon  č.  18/2018 Z.  z.  o ochrane
osobných údaj.ov a o zmene a doplnení niekt.  zákonov). Zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý, že

pri  spracúvaní  osobných  údajov  vystupiije  ako  sprostredkovateľ obj-ednávateľa  a pri  spracúvaní
osobných   údajov   bude   dodržiavat'  všetky   povinnosti   podľa   platnej   právnej   úpravy   ochrany
osobných  údaj.ov vzťahujúcej sa  na  sprostredkovateľa  a v rozsahu,  ktorý  povaha veci  prípúšt'a  na
oprávnenú osobu.

2.     Zástupcovia  zmiuvných  strán  sa  zaväzujú,  že v prĺpacie zmeny si'dia,  zmeny štatutárnych  orgánov
oprávnených   konat'  v   mene   spoločnosti   a akékoľvek   ĺné   zmeny   oznámía   druhej   strane   bez
zbytočného odkladu.

3.     Práva    apovĺnnosti   zmluvných   strán,    ktoré    nĺe   sú    upravené   vtejto   zmluve   sa    spravujú
ustanovenĺami Obchodného zákonníka v platnom znení.

4.     Táto  zmíuva j.e  vyhotovená  v dvcich  (2)  on-gi-náínych  exemplároch,  prĺčom  každá  zrT-iíu-v.riá  straĺ-iä
obdrží jej jedno (1) podpísané vyhotovenie.

5.    Táto zmluva nadobúda účinnost' dňom jej-podpísania oboma zmluvnými stranami.

6.    Zmluvné  strany  týmto  vyhlasujú,  že  si  obsah  tejto  zmluvy  prečítali,  súhlasía  s ním,  pričom  táto
zmluva  je   uzavretá   na   základe   Ích   slobodnej,   určitej   avážnej.  vôle   na   preukázanie   čoho  ju
`v.!astnGručr,epodpisujú.

Za objednávateí'd:

VWď;JÁ/oý,ri_V;?.4.;®2i

Za zh otoviteľa :

\\-
1/ Prešove, dňa 24.03.2021


