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(d'alej len,,Zmluva")
medzi týmito zmluvnými stranami:

Mandant: Obec Rokycany

So sídlom: Rokycany 45,082 41 Bajerov

Štatutárny zástupca: Miloš Jaš - starosta obce

tčo: oo3277o1,

e-mail: sta rosta @ obecrokyca ny,sk

(d'alej len,,Mandant")

a

Ma ndatár:
So sídlom:
Zastúpená:
tČo:
DlČ:

tČ opH:
Bankové spojenie:
lBAN:
e-mail:
(d'a lej len,,Mandatár")
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s nasledovným obsahom:

pREDčH?Í;iuvy

Zmluvné strany sa dohodli, že Mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve poskytne pre

Mandanta službu riadenia projektu - externý manažment pre projekt s názvom: "prestavba
existuiúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci RokYcanY"

(d'alej len ,,Projekt") a Mandant zaplatí Mandatárovi odmenu podía podmienok dohodnutých v tejto

Zmluve.

predmetom zmluvy je poskytovanie služieb zabezpečujúce riadenie projektu, externé vypracovanie

žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finanČné riadenie projektu podÍa

výzvy na predkladanie žiadosti o NFp, metodickej príručky k oprávnenosti výdavkov a príručky pre

prijímateía _ operačný program: [udské zdroje, Kód výzvy oPLZ-Po6-Sc61,3-2o16-2, konkrétne:

_ poradenstvo a konzultácie, komunikácia a zastupovanie žiadatel'a v styku so sProstredkovateíským

orgánom pre op l1z a inštitúciami dotknutými implementáciou projektu, zabezpečenie dozoru

správnosti plnenia stavebného rozpočtu a časového harmonogramu realizácie zákazky,

koordinácia aktivít projektu, spracovanie podkladov/ dokumentov potrebných pre administráciu

projektupodlapožiadaviekSopreoPLz,zabezpečenieopatrenípublicityvsúladesmetodickými
pokynmi pre informovanie a publicitu projektu, monitoring implementácie projektu, priebežné

a záverečné vyhodnocovanie implementácie projektu a plnenie merateíných ukazovatelov

projektu, práca v systéme lTMS2O14+,

_ príprava podkladov pre žiadosť o platbu a samotnej žiadosti o platbu, kontrola príloh,

vypracovanie priebežných a záverečných žiadostí o platbu, spracovanie aktualizácií a prehl,ad

čerpania výdavkov projektu, kontrola faktúr dodávatelov prác, služieb a tovarov,
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_ príprava podkladov pre monitorovacie správy, kontrola príloh, vypracovanie priebežných

a záverečných monitorovacích správ,

_ vypracovanie ostatných žiadostí a správ potrebných spracovať počas implementácie projektu do

ukončenia realizácie aktivít projektu, žiadosti o zmenu projektu, závereČných sPráv, závereČných

dokumentov

Mandatár zodpovedá mandantovi za poskytnutie služby externého manažmentu v súlade s

požiadavkami pre daný projekt v rámci operačného programu l]udské zdroje, prioritná os: 6,

špecifickýo cieI č. 6.1.3, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC61,3-2OI6-2,

Mandant sa zavázuje zaplatiť mandatárovi za služby externého manaŽmentu Projektu uvedené

v bode 1. tohto článku celkovú dohodnutú odmenu podra čl. lll. tejto zmluvy

čúruox ll.
čRs ptrurrule

Mandatár sa zavázuje splniť svoj závázokpodl'a článku ltejto Zmluvy v Čo najkratŠom Čase, lehotách,

bez zbytočných prieťahov a to tak, aby nedošlo k zmeškaniu termínov projektu, Mandatár

nezodpovedá za prieťahy, ktoré nevie ovplyvniť svojou činnosťou.

čt-Áruox lll.
CENA PREDMETU PLNENlA A PLAToBNÉ pootuterurv

Zmluvné strany sa dohodli, že Mandant zaplatí MandatárovigdrB|9!Y i: 1,9l: a včasné splnenie

závázku podťa článku la článku ll tejto Zmluvy a to vo výške: J..[Z,],ó 1Í,vEUR (výpočet

EUR x max. počet hodín _ 560.) Dodávateí nie je oprávnený fakturovať hodiny nad uvedený rámec,

Mandatár jelni&ieŤta.tffiF,H. V odmene mandatára sú zahrnuté vŠetky náklady, ktoré vzniknú

Mandatárovi realizáciou predmetu tejto zmluvy. Súčasťou faktúry bude ivýkaz skutoČne vYkonaných

prác zafaktu rova né obdobie, ve rifi kova ný oboma zm luvným i stra na m i,

odmena za plnen|e predmetu zmluvy je konečná a prípadné práce nad rámec špecifikovaných plnení

podía bodu 1. článku l. poskytne tieto mandatár mandantovi bezplatne, odmena zahřňa všetky

náhrady Mandatára vynaložené v súvislosti s plnením jeho závázku podía tejto zmluvy, t,j, primerané

prostriedky nevyhnutné na splnenie predmetu zmluvy, potrebné a užitočné náklady vynaložené pri

vykonávaní predmetu zmluvy spojené s vykonávanou činnosťou pre Mandanta vrátane technického

vybavenia.

podkladom pre zaplatenie odmeny je faktúra _ daňový doklad, vystavená mandatárom a doručená

mandantovi. úr,raoa za dodané služby bude realizovaná formou bezhotovostného Platobného stYku,

splatnosť faktúr je stanovená na 1,4 dní po ich obdržaní mandantom, Faktúra sa považuje za

uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu mandanta.

článok tv.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Mandatár je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy mandanta, konať pritom čestne a svedomito,

dósledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podía svojho presvedčenia

a príkazu mandanta považuje za užitočné,

Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením a plnením

tejto zmluvy dozvedia, sa považujú za dóverné informácie v zmysle § 271 obchodného zákonníka a za

obchodné tajomstvo v zmysle § 17 obchodného zákonníka. Zmluvné stranY sa zavázujú o nich

zachovávať mlčanlivosť. Mandatár je povinný zachovávať mlČanlivosť o vŠetkých skutoČnostiach,

o ktonich sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním služieb. od tejto povinnosti ho móže oslobodiť iba

mandant písomným vyhlásením alebo súd,
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Mandatár nezodpovedá za vady vdokončenej a Mandantovi odovzdanej práci, ak tieto vady boli
spósobené použitím podkladov, informáciía vecí, odovzdaných mu k spracovaniu od Mandanta.

Mandatár sa zavázuje odovzdať Mandantovi všetky dokumenty a ostatné veci a podklady, ktoré
prevzal od Mandanta a/alebo ktoré prevzal za neho pri plnení povinností podía tejto Zmluvy bez
zbytočného odkladu po doručení písomnej výzvy Mandanta na ich odovzdanie, inak do 3 (troch)
pracovných dní od ukončenia plnenia podía tejto Zmluvy.

Mandant je povinný odovzdať včas Mandatárovi úplné, pravdivé a prehladné informácie, ktoré sú
potrebné k vecnému p|neniu Zmluvy, pokiaí z ich povahy nevyplýva, že ich má zabezpečiť Mandatár
v rámci svojej činnosti. Mandant je povinný riadne a včas (v dohodnutom termíne) odovzdať
Mandatárovi všetok listinný materiál potrebný k riadnemu plneniu Zmluvy.

Mandant je povinný vytvoriť riadne podmienky pre činnosť Mandatára a poskytovať mu v priebehu
plnenia predmetu Zmluvy d'alšiu nevyhnutnú súčinnosť za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Mandant je povinný Mandatárovi za činnosť uskutočnenú vsúlade stouto Zmluvou mu vyplatiť
odmenu, vo výške uvedenej podía čl. lll. tejto Zmluvy.

čt-Áruor v.
DOBA TRVANlA ZMLUVY

Táto Zmluva sa uzatvára sa na dobu určitú, a to do splnenia všetkých závázkov Zmluvných strán
vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzťah móže byť pred uplynutím doby uvedenej v bode 1.

tohto článku ukončený obojstrannou vzájomnou dohodou alebo odstúpením od Zmluvy a to len
písomnou formou s tým, že platnosť predmetnej Zmluvy končí dňom uvedeným v tejto dohode, resp.

v odstúpeníod Zmluvy. Túto Zmluvu nie je možné vypovedať.

Zmluvné strany sa dohodli, že Mandant je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak

Mandatár nesplní svoj závázok podía článku l tejto Zmluvy v lehote podía článku ll tejto Zmluvy alebo
ak Mandatár poruší povinnosti podía článku lV tejto Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Mandatár je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak

Mandant napriek písomnému upozorneniu neposkytuje Mandatárovi súčinnosť nevyhnutnú na

riadne plnenie povinností Mandatára,

závázok Mandatára uskutočňovať dohodnuté záležitosti azávázok Mandanta uhradiť Mandatárovi
dohodnutú odmenu zaniká ku dňu skončenia tejto Zmluvy vzájomnou dohodou, ibaže táto Zmluva
ustanoví inak.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, v prípade predčasného ukončenia tejto Zmluvy niektorou zo

Zmluvných strán, Mandatárovi ostávajú dovtedy prijaté platby od Mandanta na základe tejto Zmluvy

a Mandatár má nárok na úhradu nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov spojených s plnením

tejto Zmluvy do momentu ukončenia tejto Zmluvy, ak náklady prevyšujú sumu dovtedy prijatých

platieb od Mandanta.

člÁtvox vl.
sANKclE

V prípade omeškania Mandanta so zaplatením odmeny alebo náhradou nákladov je Mandant
povinný zaplatiť Mandatárovi úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň

omeškania až do zaplatenia. Nárok Mandatára na náhradu škody týmto nie je dotknutý. Po dobu
omeškania Mandanta so zaplatením splatnej odmeny nie je Mandatár povinný vykonávať Činnosti
podía tejto Zmluvy.

čt-Áruox vll.
zÁvrnečruÉ usTANovENlA
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právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou výslovne

neupravené sa v plnom rozsahu riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v Platnom

znení a d,alších všeobecne závázných právnych predpisov slovenskej republiky,

Akékoívek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať po vzájomnej dohode zmluvných strán,

musia byť vyhotovené písomne vo forme očíslovaných dodatkov a musia byť podpísané oboma

Zmluvnými stranami, inak sú neplatné.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mandanta v zmysle §

47a občianskeho zákonníka č. 4ol1964 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5a Zákona o slobode

informácií č. 2t1,/2ooO Z.z. v znení neskorších predpisov. účinnosť je podmienená schválením

dokumentácie z procesu výberu dodávateía služieb externého manažmentu poskytovateíom NFp,

Mandatár sa zavázuje v zmysle všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o NFP strpí výkon

kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanou službou kedykoívek poČas platnosti a ÚČinnosti ZmluvY o

NFp, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú

súčinnosť.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoívek písomnosti alebo oznámenia zasielané doporuČenou poŠtou

sa považujú za doručené:

a) dňom prevzatia písomnosti,

b) v prípade odopretia prijatia písomnosti, dňom, ked, jej prijatie bolo odopreté,

c) v prípade, ak adresát písomnosti nebol zastihnutý a písomnosť bola uloŽená na PoŠte, PovaŽuje

sa za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej uloŽenia, i ked' sa adresát o jej uloŽení

nedozvedel,

d) v prípade, ak nie je možné doručiť písomnosť na adresu uvedenú v Zmluve z dÓvodu, Že adresát

nie je známy a iná adresa nie je druhej Zmluvnej strane známa, písomnosť sa povaŽuje za

doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateIovi, i ked' sa adresát o doruČení

nedozvedel.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach rovnakej právnej sily, pričom každá zo

Zmluvných strán obdrží po dvoch (2) vyhotovení,

účastníci tejto Zmluvy vyhlasujú, že majú plnú spósobilosť k uzavretiu tejto Zmluvy, že Zmluva je

uzatvorená po vzájomnom prejednaní, v zmluve prejavili svoju vóíu slobodne, vážne a zrozumiteíne,

bez nátlaku, nie v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok, zmluvné strany si túto

zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu rozumejú, a ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy ju

obidve Zmluvné stra ny potvrdzujú svojimi vlastnoruČnými podpismi,

V obci Rokycany, Ora .j..|,
ív JL,Ij

Mandant: Mandatár:

![.tTERPROFl§, c.r.o.
Okrrržná 29

0B0 01 Frešov
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,r: .. .

vtiloš Jal starosta obce
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