
ZMLUVA
uzatvorená podľa § 262 zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 
na poskytnutie služby pri riadení projektu z výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

ČI. 1
Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Miloslavov
Sídlo: Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
Zastúpený: Milanom Baďanským, starostom obce
IČO: 00304948
DIČ: 2020662182
(ďalej len „ Objednávateľ“)

OBEC MILOSLAVOV

1 3 -02- 2013

Prilohy/listy: Vybavuje:

sffe? /jC/) -SjQtfi

Dodávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Darfinger s.r.o.
Nezábudková 14, 821 01 Bratislava 
PhDr. Matej Darfáš, konateľ 
51145308
2120607038

Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
IBAN: SK65 1100 0000 0029 4904 8333
Zapísaný: na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.l23084/B
(ďalej len „ Dodávateľ'j

ČI. 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa voči Objednávateľovi v procese 
implementácie projektu z výzvy OPLZ-POl/2016/DOP/l.l.l-Ol. Hlavný záväzok 
dodávateľa:

• externý manažment počas realizácie projektu
• priebežné konzultácie k získavaniu potrebných podkladov (osobne, 

telefonicky, e-mailom) k poskytnutiu súčinnosti, k vypracovaniu 
monitorovacej správy a žiadosti o platbu

• vypracovanie záverečnej monitorovacej správy po ukončení realizácie projektu 
v zmysle podmienok zmluvy o NFP uzatvorenej medzi Riadiacim orgánom 
a Objednávateľom

• vypracovanie následných monitorovacích správ počas monitorovacieho 
obdobia projektu

• vypracovanie žiadosti o platbu
• komunikácia s riadiacim orgánom, resp. implementačnou agentúrou
• kontrola kompletnosti a formálnej správnosti príloh k poskytnutiu súčinnosti, 

príloh Monitorovacej správy a Žiadosti o platbu podľa podmienok určených 
Riadiacim orgánom, ktoré je povinný zabezpečiť Objednávateľ

• príprava dokumentácie na archiváciu
• asistencia pri doplnení dokumentov dodatočne vyžiadaných riadiacim orgánom
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2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať služby v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 
Zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi v rozsahu a v podobe vyplývajúcej 
z dokumentov zverejnenej Výzvy na predkladanie Žiadostí o Nenávratný finančný 
príspevok; OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 a v súlade s podmienkami príslušnej 
Zmluvy o NFP medzi Objednávateľom a Dodávateľom NFP.

3. Objednávateľ Sa zaväzuje za poskytnutie služieb v zmysle ustanovení tejto Zmluvy 
zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú odmenu v zmysle čl. 4 tejto Zmluvy.

ČI. 3
Čas a podmienky plnenia

1. Termín začatia poskytovania služieb bude v nasledujúci deň po nadobudnutí účinnosti 
tejto zmluvy.

2. Termín ukončenia poskytovania služieb bude dňom odovzdania poslednej následnej 
monitorovacej správy Dodávateľom Objednávateľovi.

3. Žiadosť o platbu bude Dodávateľom vypracovaná do termínu vyplývajúceho 
zo v Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Dodávateľovi všetky prílohy potrebné 
na vypracovanie žiadosti o platbu najneskôr 10 pracovných dní pred termínom 
podania žiadosti o platbu vyplývajúcom zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku.

5. Monitorovacie správy budú Dodávateľom vypracované do termínu vyplývajúceho 
zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmluvné strany 
sa zaväzujú, že pri vypracovaní monitorovacích správ si budú vzájomne poskytovať 
súčinnosť.

6. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať vyhotovené výstupy na výzvu Dodávateľa v lehote 
určenej v tejto výzve. Dodávateľ vyzve Objednávateľa na prevzatie výstupov bez 
zbytočného odkladu po ich zhotovení. Dodávateľ môže zhotoviť a odovzdať výstupy 
aj pred dohodnutým termínom plnenia.

7. Dodržanie dohodnutého termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa 
s poskytnutím spolupôsobenia nie je Dodávateľ v omeškaní so splnením povinnosti 
dodať výstupy v dojednanom termíne.

8. V prípade, že dôjde k omeškaniu Objednávateľa podľa bodu 3.8. tohto článku, 
Dodávateľ nie je viazaný termínmi podľa čl.3 bodov 3 a 5.
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ČI. 4
Cena služieb a platobné podmienky

1. Cena za služby podľa ČI.2 bod 1 bola stanovená na základe Dodávateľom predloženej 
ponuky vo výške 350 eur mesačne. Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky 
náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Zmluva sa 
uzatvára na dobu určitú a to do ukončenia všetkých aktivít projektu v zmysle 
podmienok Operačného programu Ľudské zdroje na roky 2014 - 2020.

2. Cena za služby je splatná do 7 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi prevodným 
príkazom na účet Dodávateľa.

3. V dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky výdavky, ktoré Dodávateľ nevyhnutne alebo 
účelne vynaložil pri splnení svojho záväzku vrátane nákladov na poradenstvo, 
realizované analýzy, konzultačné činnosti a podobne, ktoré vznikli Dodávateľovi 
pri činnostiach smerujúcich k realizácii predmetu zmluvy.

4. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny za služby má Dodávateľ 
právo na úrok z omeškania vo výške 0,1% dlžnej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania.

ČI. 5
Spolupôsobenie objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje určiť zodpovedného pracovníka, ktorý bude stálym 
konzultantom s Dodávateľom.

2. Objednávateľ je povinný odovzdať Dodávateľovi všetky podklady potrebné 
na zhotovenie výstupov najneskôr 5 pracovných dní po doručení požiadavky 
na predmetné podklady Objednávateľovi.

3. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť a pravdivosť odovzdaných podkladov, ako 
aj za to, že skutočnosti v nich uvedené zodpovedajú realite a sú bez právnych vád.

4. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje spolupracovať dohodnutým spôsobom 
pri kompletizácii predmetu zmluvy, a to najmä odovzdať všetky ďalšie podklady 
potrebné pre splnenie predmetu zmluvy, ak ho o to Dodávateľ požiada, najneskôr 
do troch pracovných dní od požiadania.

ČI. 6
Ďalšie dojednania

1. Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednému alebo obom zmluvným partnerom čiastočne 
alebo úplne znemožnia plnenie ich povinností podľa zmluvy, sú povinní sa o tom bez 
zbytočných prieťahov informovať a spoločne podniknúť kroky na ich prekonanie. 
Uvedenú Zmluvu je možné zrušiť len vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán.

2. Pre prípad vady diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať 
a povinnosť Dodávateľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Dodávateľ sa zaväzuje 
prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie 
objednávateľom. Reklamáciu vady je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne 
po jej zistení, a to písomnou formou (listom, elektronickou poštou) u Dodávateľa.
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3. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím chybných podkladov 
prevzatých od Objednávateľa a Dodávateľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo Objednávateľ napriek upozorneniu Dodávateľa 
na ich použití trval.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi 
zástupcami zmluvných strán.

2. Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov.

3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom, alebo sčasti účinné, alebo neskôr 
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto 
neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá pokiaľ 
je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ 
pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti 
s činnosťou podľa tejto zmluvy a označia ich ako dôverné, neprezradia tretej osobe 
a ani ich nepoužijú v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť v nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle obce 
Miloslavov.

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana 
dostane jeden rovnopis.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

Za objednávateľa Za dodávateľa

V ^í'b/fľ!<?.<<<... dňa:.ť^'..čťTÍ?ťťf. V Bratislave, dňa:

Milan Baďanský 
starosta obýe

DARFINGER s.r.o.

PhDr. Matej DarfášPhDr. Matej Darfáš 
konateľ
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