ZMLUVA NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
Objednávateľ
Sídlo:
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Rožňava
číslo účtu
tel./fax
e-mail

:
:
:
:
:
:

Obec Stratená
Stratená č. 46, 049 71 Stratená
Erika Oravcová - starostka obce
00 328 855
20 20 500 548
Všeobecná úverová zmluva a.s., pobočka

:
:
:

28327582/0200
+421 58798 114
erikaoravcovadlj@gmail.com

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

CONSULTING PhDr. Ďurný, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Pov. Bystrica
Boris Ďurný - konateľ
36330132
2021742646
Tatra banka, a.s.
2620784554/1100
okr. súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 14017/R
0904535341
consultingphdrdurnysro@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Poskytovateľ
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
číslo účtu
Obchodný register
tel.
e-mail
(ďalej len „Poskytovateľ“)
uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí služieb (ďalej len „zmluva“):
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára za účelom realizácie vzdelávania v rámci projektu:
„SLOVENSKÝ RAJ – Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská
ľadová jaskyňa, názov zákazky: Vzdelávacie aktivity (organizácia, zabezpečenie školení,
zabezpečenie školiteľa, realizácia školení a odbornej konferencie).
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré
obstaral verejný obstarávateľ, postupom zadávania podlimitných zákaziek v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov dohodli, že ich záväzkový vzťah
vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať týmto zákonom.
Článok I
Predmet zmluvy

1.1.Predmetom tejto zmluvy, je záväzok Poskytovateľa poskytovať objednávateľovi plnenia
pri realizácii projektu spočívajúce v poskytovaní vzdelávacích služieb a ďalších plnení
v súlade s podmienkami stanovených touto zmluvou a v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1
tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a záväzok Objednávateľa
prijať vzdelávacie služby poskytnuté Poskytovateľom a zaplatiť Poskytovateľovi cenu
dohodnutú v tejto zmluve.
1.2.Predmetom tejto zmluvy je ďalej dodanie multimediálneho výukového programu
s testovacou batériou na CD/DVD pre oblasť komunikačných zručností a vplyvu
nezamestnanosti.
Článok II
Miesto a čas plnenia
2.1

Poskytovateľ poskytne predmet tejto zmluvy v miestach plnenia určených podľa prílohy
č. 1 Učebné osnovy školení tejto zmluvy.

2.2

Poskytovateľ sa zaviazal, že predmet tejto zmluvy poskytne do 100 kalendárnych dní.
Táto lehota uvedená v dňoch sa počíta odo dňa začatia prvého školenia/seminára do
dňa, kedy sa celý rozsah predmetu zákazky ukončí záverečnou konferenciou.
Článok III
Cena

Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za poskytovanie vzdelávacích služieb je
dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách
a podľa ponuky Poskytovateľa nasledovne:
v mene
Eur (€)
Názov okruhu
Cena za
Cena za
Počet
Cena za
Cena za
a počet školení
1 výukovú
1 výukovú
výukových
okruh
okruh s
resp. počet
hodinu
hodinu
hodín
bez DPH
DPH
hodín
bez DPH
s DPH
1.1

Okruh 1)
Okruh 2)
Okruh 3)
Okruh 4)
Okruh 5)
Okruh 6)
Okruh 7)
Okruh 8)

-

169,00

24

-

4 056,00

-

168,00

16

-

2 688,00

-

167,00

8

-

1 336,00

-

172,00

20

-

3 440,00

-

171,00

64

-

10 944,00

-

169,00

56

-

9 464,00

-

168,00

12

-

2 016,00

-

173,00

16

-

2 768,00

Okruh 9)
Okruh 10)
Okruh 11)
Okruh 12)
Okruh 13)

-

159,00

40

-

6 360,00

-

168,00

40

-

6 720,00

-

875,00

16

-

14 000,00

-

280,00

50

-

14 000,00

-

800,00

5

-

4 000,00

-

DPH 20%

81 792,00

Celková cena vrátane DPH
Nie sme platcom DPH!
Článok IV
Platobné podmienky
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

Dohodnutú zmluvnú cenu uvedenú v čl. III poukáže Objednávateľ na účet
Poskytovateľa.
Na základe preukázateľne poskytnutých služieb je povinný Poskytovateľ vystaviť
faktúru, vždy na konci príslušného kvartálu (troch mesiacov idúcich po sebe).
Faktúra, doručená Poskytovateľom Objednávateľovi musí spĺňať náležitosti daňového
dokladu. Súčasťou faktúry musia byť:
a) podklady o odučených témach,
b) výkaz poskytnutých služieb a počtu hodín služieb za fakturované obdobie
c) u služieb spočívajúcich v školení musí byť prílohou faktúry aj kópia prezenčnej
listiny z jednotlivých školení.
Ak faktúra nespĺňa predpísané náležitosti, Objednávateľ faktúru vráti Poskytovateľovi
na doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota začína
plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
Faktúry je Poskytovateľ povinný doručiť poštou, alebo osobne za účelom evidencie na
adresu Objednávateľa.
Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu za preukázateľne
poskytnuté služby na základe predloženej faktúry do 30 dní odo dňa jej doručenia
Objednávateľovi.
Objednávateľ neposkytne preddavok.
Článok V
Doba platnosti zmluvy

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to maximálne na 6 mesiacov odo dňa
nadobudnutia jej účinnosti.
Článok VI
Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1

6.2

Objednávateľ je povinný:
a) poskytovať Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre poskytovanie vzdelávacích
služieb, najmä zabezpečiť účasť účastníkov na vzdelávaní,
b) na požiadanie Poskytovateľa predložiť potrebné informácie a listiny týkajúce sa
požadovaných vzdelávacích služieb,
Poskytovateľ je povinný:
a) predložiť podrobný Harmonogram vzdelávacích okruhov (obsah, rozsah, počet hodín
a počet účastníkov),
b) pri plnení svojich záväzkov z tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou,
ďalej je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Objednávateľovi skutočnosti
súvisiace s plnením služieb,
c) v prípade nepredvídaných a nevyhnutných potrieb zmien termínov vyučovania sa
Poskytovateľ po vzájomnej dohode dohodne s Objednávateľom na nových
termínoch,
d) akceptovať zmenu počtu účastníkov Objednávateľa a s tým súvisiacu zmenu počtu
účastníkov kurzov,
e) uskutočniť na vlastné náklady nábor účastníkov do vzdelávacích okruhov,
f) vytvoriť CD/DVD na Environmentálnu výchovu pre školy,
g) vykonávať predmet tejto zmluvy osobami, ktorých Poskytovateľ predložil v rámci
dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti verejnej súťaže na predmet tejto
zmluvy,
h) zabezpečiť adekvátnu náhradu osôb podľa čl. VI bod 6.2 písm g) tejto zmluvy
v prípade vyskytnutia sa okolností, ktorých príčinou niektorá z týchto osôb nemôže
byť prítomná na plnenie predmetu tejto zmluvy. Túto skutočnosť Poskytovateľ
bezodkladne písomne oznámi Objednávateľovi najneskôr v deň nástupu osoby ako
adekvátnej náhrady na plnenie predmetu tejto zmluvy. Táto osoba ako adekvátna
náhrada musí spĺňať v plnom rozsahu požiadavky Objednávateľa na predmet
zákazky tejto zmluvy;

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom
poskytnú sú dôverného charakteru a bez písomného súhlasu zmluvných strán sa nemôžu
poskytnúť tretím osobám, okrem prípadu, ak im takáto povinnosť zverejnenia vyplýva zo
zákona alebo z rozhodnutie príslušného štátneho orgánu. Zmluvné strany sa zaväzujú
dodržiavať povinnosti podľa tohto bodu aj po zániku tejto zmluvy.
Článok VII
Skončenie zmluvy, právne následky porušenia zmluvy
7.1

7.2
7.3

Účinnosť tejto zmluvy zaniká podľa čl. V. bod 5. A tejto zmluvy. Do zániku účinnosti
tejto zmluvy musí byť splnený predmet tejto zmluvy s certifikáciou celkovej zaplatenej
ceny za predmet zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej ukončeniu v zmysle niektorých zo
spôsobov uvedených v tejto zmluve.
Táto zmluva zanikne uplynutím doby, písomnou dohodou zmluvných strán, písomnou
výpoveďou alebo písomným odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán.
V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto
dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z
plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu
zániku zmluvy dohodou.

7.4

7.5

Objednávateľ vypovedá zmluvu len s uvedením reálneho a racionálneho dôvodu.
Výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca,
ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Výpoveď musí mať písomnú formu. Účinky výpovede nastávajú dňom uplynutia
výpovednej doby.
Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť :
a) ak Poskytovateľ koná v rozpore s touto zmluvou, súťažnými podkladmi, právnymi
predpismi a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej
lehote neodstráni,
b) ak Poskytovateľ hoci z nedbanlivosti poruší túto zmluvu podstatným spôsobom; za
podstatné porušenie sa považuje, ak po prvom písomnom upozornení
objednávateľom poskytovateľ naďalej vykonáva predmet zmluvy v rozpore so
svojimi povinnosťami ustanovenými v zmluve, alebo v rozpore s podrobným
vymedzením predmetu zmluvy,
c) ak je na Poskytovateľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, exekúciu, výkon
rozhodnutia, alebo ak je Poskytovateľ v likvidácii, alebo ak bol podaný návrh na
povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bolo zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku,

7.6 Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť len v prípade, ak:
a) je Objednávateľ v omeškaní s plnením si svojich povinností a svoje povinnosti si
nesplnil ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej druhou stranou
b) Právny úkon odstúpenia od zmluvy musí konajúca zmluvná strana urobiť v písomnej
forme a druhej zmluvnej strane doručiť doporučenou listovou zásielkou, alebo
zásielkou do vlastných rúk jej štatutárneho zástupcu. Dôvody uvedené v takto
doručenom odstúpení musia byť špecifikované a ak Objednávateľ o to požiada,
doložené Poskytovateľom listinnými dôkazmi tak, aby ich nebolo možné zameniť
s inými dôvodmi. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od
zmluvy druhej zmluvnej strane.
Článok VIII
Skončenie zmluvy, právne následky porušenia zmluvy
8.1

8.2

8.3

8.4

V prípade omeškania Poskytovateľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve
alebo v časovom harmonograme poskytnutia predmetu zmluvy alebo v prípade
nesplnenia si niektorých zo zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy má
Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 Eur s DPH za každý
aj začatý deň omeškania.
V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku
akéhokoľvek druhu, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má Poskytovateľ právo na úrok z
omeškania vo výške 0,025 % z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných
strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej
pokuty.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za
primerané.
Článok IX
Riešene sporov

9.1

10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

Táto zmluva sa riadi právnych poriadkom Slovenskej republiky. Spory týkajúce sa
tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným
rokovaním. Ak nebude možné dospieť k dohode medzi zmluvnými stranami, budú
vzájomné spory riešiť prostredníctvom príslušných súdov Slovenskej republiky.
Článok X
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami,
účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
Objednávateľa.
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane 2
rovnopisy a Poskytovateľ 2 rovnopisy.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu
uzavrieť zmluvu prejavili slobodne a vážne. Prehlasujú, že táto zmluva nebola
uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.
Túto zmluvu vrátane jej príloh je možné meniť alebo dopĺňať len na základe
vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia
byť vykonané vo forme písomného dodatku.
Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
Príloha č. 1 Učebné osnovy školení
Príloha č. 2 Vzor prezenčnej listiny
Príloha č. 3 Časový harmonogram poskytnutia predmetu zákazky

V Stratenej dňa ....................

V Považskej Bystrici dňa .........................

za Objednávateľa

za Poskytovateľa Ing. Boris Ďurný, konateľ

