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AN DÁrN{,A
rnedzi

obcou Rokycany

na strane jednej

a

INTERPROFIS s.r.o.

na strane druhej

zMLUvA

Dlta. rrresiaca a roku uvedeného nižšiepodl'a zákona č. 513/199l Zb,. v znení neskorších
zákontlr,(Obchodný zákonrrík)a v zmysle ustanovení § 566 a násl. citol'aného zákona.
.je uzatr,,orená táto:

nÁucovA MANDÁrxe zl,nLIJvA
d'alej len,,Zmlut,a"
medzi

Mandant:
stl síclltlm:

Obec Rokycany
Roky,cany zl5
082 41 Bajerov
00 327 701
202 054 81 45
Miloš .laš. starosta obce

Iť,cl:
I)I(':
zastťrpcrlý:
r

tl'u

la

l lc lt,,Munrluní"

)

na strane jednej
a

INTERPROFIS s.r.o.
Okružná 29. 080 0l Prešor,,

\,landatár:
stl síc]ltltl-t:
aclrcsli prc dtlrttčtlvanic

:

3678547 4
20223 83363

tť,tl:
I) I(':

I(, Ilt,II:
úda.|c z OR:
štatutiir:
r zastúpcní:
bankovcr spo_jcnie
(tl'ul

c

Jarkova 6. 080 01 Prešov

:

SK202238363
l, OR SR v|ožka číslol8684/P
vladimír Tancoš
.lozef chomanič
SK25 3 100 0000 0043 4008 4309

i lcn,,Mandutúr" )
na strane druhej
spolr.r ..Zm l uvné strany"'

CLANOK I.
PREDMET ZMLIJVY
Prednlcttlnl Znrlur l .je poskytovanie poradenskÝch slr-ržieb. technicke.j ponloci. spoluprlica
a ktltlzultlicie pri príprare projektov na. ktoré tnieni obec \,programovac()tll období 2()1.1 ]()]()
ž,iadat' tl prísper ok z íbndov EU. prípaclne z iných l,ere.jných zdrojor,, finirnctlr,,ania. il t()
v nasledtlr tlích bocjoch:
1.1 Príprava Mandanta na čerpanic finančnÝch prostrieclkov z verejných zclrojrx,

o v oblasti l,ecnÝclr a legislatír,ny,ch prcdpoklador, r,edťrcicIr ktr ktltlkreltnr tlt
tlložnostianl uchádzania sa o prostriedkl,zLÚ íi;ndcll. iných vere.jných íbncltx,a doplrrktlrvch
linančn!,ch zdrojov a úr,erovÝch zdro.jol, na irir.,estičtrépro.iekty,
posúdenie pripral,enclsti Marrdatlta na čerpanie dotácie z r,erejných prostrieclkor, ['ISVRK.
PriPadne z íbndov EtJ. analj,za .jeho oprár,nenosti a kapacit1, spolulitlatlctlr"aIlilt. tlitt lli
oPatrení a postupor,, na nadobudnutic oprávnenosti rra čerpanie íbntlclr,. tlij. resp. clcrtácií
tormou prerl linanctll,ania alebo refundácie
Prieskr-rnl možností a vhodnosti financovania existujúceho zánreru alebo 1rro.iekttr z tntržtlicl,t
vere.jných zdrtl.jor.'. l'rátane lbndoi,, Et j - tral,rhnutie konkrétnehcl flnančnelho zclro.ja lla
konkrétnv pro.jekt
identiílkácia tlrožných rizík spo.iených s prípravolr projektového zátnertt a spósob ;.,h
tldstrálre nia
idcntifikovanie požiadar,'kv na konkrétnr-r dotáciu. prípadrre prc konkrótnv operačtlí,progI,aItt a
ieho opatrenia. ako a.i na d'alšie ítlrnl1 potnoci

a,'

Ptlracletlstr

b
c'
d/

ei

1.1.1

al
bl

zabezpečenie procesu vere.iného obstarál,ania k pro.jektonr irrvestičnéhoclraraktertt
Príprar,'a Mandanta - príprava žiadosti. opisu pro.jcktu. rozpočtrr (cl'ale.j len ..žiaclost"")

1.2 Mandant sa zavázuje za činnost' uveclenú v článku I. tejto Zmlur.y

Mandatárovi odmenu tlohodnutú pocll'a článku IV.

te.jto

Zmluvy.

uhradit'

člÁxor tI.

pRÁvA A povINNoSTI MANDArÁnn pnt pLNENí zMLlJvy
2.1

Mandatár.je pol'irrnj- pri plrrení znrlui.,1, postupovat' s odbtlrnou starostlir,,ost'oLl v záttjtil._
Mandarrta. podl'a platných ustano,u,ení zákona a te.ito Zrlluvy.

2,2

Činnost'. na ktorú sa Mandatár zal,iazal .1e povinný uskutočňor,,ztt' pocll'a pok1,Iltlr
Mandanta a l'súIade s.ieho záu.jnrami. ktoré Mandaíár pozná. alebo musí poznat'. Marlclatár jc
Povinný oznámit'Mandantovi všetky,okolnosti. ktoré zistil pri zariad'ol,aní záležjttlsti a klt,l-,
Inóžr_r nrat' l,pll,r, na zlllellll ptlkvnor,, Mandanta.

2.j Od PokY'rrtrv Mandirtlta sa nlóže Mandatirr octchýlit'len. ak.|e to rralicltavcr ttcr,rhtlLtlnó
zátrirne Mandanta a Mandatár,nenlóže včas dostat'ieho súhlas.

r

2.4

Mandatár nezodpovedá za vad1, r, dokončetrej a Manclarrtor,,i odol,zdarre.j práci. ak ri,,il
l'adl' boli spósobené použitírrrpodklador. irríbrnrácií a r.ecí. clclovzclarií,ch Manclatiurll i
k spracovaniu ocl Mandanta.

2,5

Mandatár sa zar'ázuje. že bucle priebežne intorrnovat'Mandanta o r,šetkÝch skttttlčntlstiaci_l
postupoch.
a
ktoré zistí pri zariad'clr,.aní záležitosti.

_)

člÁNox Iv.

ODMENA A JEJ SPLATNOSŤ
4,1

4.1.1 7.a plnenie predmetu tejto rárrrcclve.i zmluvy podl'a článku I. bodu 1.1. bude ttlatlclaIlt
uhrádzat'mandatáror,,i paušálrru odrnetru vo r,ý,ške 40 EIJR bez DPH mesačne počas celc'.i dob}
trvania tejto ztnlur,1,. (slcll tltll: št} ridsat' cur)
1.1.2 Za plrrcnie predtlretu tejto ránlcovej znrlur,1 podl'a článkrr I. bod 1.1.1 písm. a ). bltclc
nlanc]aIrt r.rhráclzat' tllatlclatárol,i odtnenu. ktorú si vzájonlne dolrodnú v satnclstirtný'clr dodatktlch
k te.jto zt,nlur e. a to počas celej doby trl,ania tejto zmluvy.
4.1,3 Za plnenie predmetu te.ito rárrrcovej zmluvy podl'a č|ánku I. bod 1.1.1 písrrr. b). brrclc
mandant uhrádzaí'mandatárovi odmenu. ktorú si vzájomne dohodnú v sanlostatných cltlclatkoch
k te.ito zmluve. a to počas celej dob1,,trvania te.ito zmluvy

4.2

Prvá platba paušálnej odmeny. podl'a článkLr IV. bod 4.1,1. bude í'akturor.,aná za trlcsiltc
íěbruár (2019). Faktúry,budúvystavované mesačne do 15 dňa v danom mesiaci so splatnost'ou 1,1

dní.

Platba v rátrrci článku IV.. bodu 4.1.2 bude vyplatená do 10 dní od podpisu Doclatku k
tejto. Faktúry budú vystavené so splatnost'ou 14 dní.

Platba v rámci článku IV.. bodu

4.1

.3 bude

mandantárovi uhraderrá Maridatiir

nasledujúcim spósobom
- Mandatár vyí-akturuje 50%-nú zálohu do 10 dní od podpisrr tohto Dodatku. ztl stttll1
dohodnute.j v článku IV.. bod 4.1.2 tohto Dodatku.
Zvyšnú50oÁ-nú dohodnutú odmenu. mandatár vyf-akturuje do l0 dní. až po protokolárnoIll
odovzdaní spracovanej žiadosti.
Faktúry budú r,ystavené so splatnost'ou l4 dní
:

člÁNox v.

DOBA TRVANIA ZMLUVY

5.1

Táto Zmluva nadobúda platnost' aúčinnost'dňom podpisu Zmluvy aúčitrnost'dtiotlt

nasleduiúcim po dni zverejnenia teito zmlr_rvy na webovonr sídle mandanta a uzatvára srr tlit cltrlllt
určitúdo 31.12.2022.

5.2

Tento zmluvnÝ vzí'ah rnóže byt'pred uplynutím dob.v uvedenej vbode 5.1 toho čIirnkrr
ukončený:

a)

obojstrannou vzájomnou dohodou a to len písomnou íbrmclu s týrn. že platnost' Znllltl
končídňom uvedeným v tejto dohode.

b)

r

písonrnou výpol,ed'ou pri podstatnom a opakovanom porušení závázkov prijatýcli totrto
Zmluvou. í.z. ak ktoráko|'vek zo zmluvných strán porušísr,,oje povinnosti a.i napriek tolnll. Žc lrola
k ich plneniu písomne vyzvaná ana možnost'výpovede vyslovene upozornená. Výpovcdnii doba

l]rcclstavllie 3 mcsiace azačínaplynút' od prvého dtia mesiaca nasledujúcelro po dorr_rčení
r por ecle zrnlul,nej strane.

5.3

Záyázclk Mandatára uskutočňol,at' dohodnuíézá|ežiíclstia závázok Mandanta uhradit'
Matlclatárovi dohodnuté odrneny zaniká ku driu skončenia platnosti Zmlirvy. mimo z,ás,ázkol,

dollodnutÝclr

r.,

platnýclr dodatkoclr,

_],4 Ak sa zrnluvné strany nedohodnú inak. v prípade predčasnéhoukončenia Zrnlur 1
rtiektorou zc-l zrnlurnjch strán. Mandatárovi ostávajú dovted1-prijaté p|atby od Mandanta na
zirklacle Zrnlur,,1 a Mandatár rriá nárok na úhradu nevyhnutných a účelner"ynaložených nákladov
spo.jcni,clr s plnenírn te.jtcl zmlul,y do momentu ukončenia Zmlr,rr,}. ak náklady, prevyšujú surnu
cltlvtccl1, pri.iatl,ch platieb od Mandanta,

člÁNor vt.
SANKCIE

(1.1

Pre prípad nesplnenia úhrady f-aktúry, v lehote splatnosti je Mandant pol,inný zaplaíií'
\,latlclatárovi úrok z omeškania vc,l výške ().()5 % zdlž,nei čiastky, za každj, izačatý deň

tlIllcškania,

čt ÁNox vtI.

ZÁVEnEČNÉUSTANOVENIA

7,1 Vzt'ah1, neupravené touto ZmluvoLl sa riadia príslušnými ustanovcniarni Obchodného
zliktlIlníka,
.2

Všetk1, zmeny teito Zniluvy je rnožr"ré uskutočnit' len písomnou íbrmou so súhlasom oboch

7.3

Znrlur,,ii zaniká uskutočnenírn právnych úkorrol. a činrrost'ou Mandatára dohodnr.rtých

7

ztlllLtvní,clr strán.

l

te,ittl Ztnlur.,e.

7.1 Zmlttr,,a .je r,l,hotovená v dvoch (2) vyhotoveniach. pričom kažclá zo zmluvnÝch strán
tlbclržípo.iedrrom (l ) r,y,,hotovení.
7.5

Zrnlttvné strany, si Zmlur"rl prečítali.jej obsah vzá.jornne vysvetlili a na znak súhlasu .iu
sloboclrre. l,ážnc. určito. zrozumitel'ne. rrie r,, tiesni a nie za nápadne nel,ýhodných podmienok
r lastt-ltltt rukou podpisujú.

v

.,i',H.,..::.i.ť;..t,ir,

Itlatlclatít

..|...:..,:.,..,l.|.,.'.!..1,

v

...|.Á..':.,..1... aou(...,.?.-,....;..-....*.!.'!

mandatár

0B0

o]

í"r,ešov
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