ZMLUVA o dodaní služby č. 1/2014
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasledujúcich ustanovení Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok I.
Účastníci zmluvy
1. Názov spoločnosti:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaná
Zastúpená:

Prešovská rozvojová agentúra / PRERAG
Dubová 5, 080 01 Prešov
37885456
2022369437
neplatca

registrácia na KÚ Prešov, rozhodnutie č.2007/03874/Pa-02,
zo dňa 20.3.2007, právoplatnosť odo dňa 23.3.2007
Ing. Iveta Baranová, generálna riaditeľka

(ďalej len „obstarávateľ“)
2. Názov spoločnosti:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
č. účtu / IBAN:
registrácia:
Zastúpená:

Mgr. Nicole Fuchsová
Jiráskova 3, 080 01 Prešov
46 949 852
1047668281
Unicredit bank, a.s., pobočka Prešov
6831143018/1111
Živnostenský list č.Žo – 2005/04376/2/ZSE, vydaný
Obvodným úradom v Prešove č. Živ.Reg. 750-25513 zo
dňa 27.4.2005,
Mgr. Nicole Fuchsová

(ďalej len „dodávateľ “ a spolu s obstarávateľom „ účastníci zmluvy“)
uzatvárajú
túto zmluvu.
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok v tejto zmluve dohodnutých zrealizuje pre
obstarávateľa činnosť ako expertka a poradkyňa v oblasti spracovávania strategických
dokumentov pre samosprávy a prípravy a implementácie projektov podporených finančným

príspevkom zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu, zahraničných a tuzemských
donorov, resp. grantov.
2. Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať horeuvedenú činnosť v súlade s podmienkami jednotlivých
zmlúv o dotácii a v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.

Článok III.
Termín plnenia
1. Dodávateľ zrealizuje činnosti a služby pre obstarávateľa, podľa čl. II bod 1 od 1. januára
2015 na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou dva mesiace.
Článok IV.
Cena diela
1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv, a to za
1 hodinu 20,00 eur.
2. Počet hodín bude vždy predmetom samostatného rokovania a vzájomnej dohody, v zmysle
schváleného rozpočtu na aktivity, ktorých obsahom budú činnosti uvedené v čl. II bod 1.
3. Zmluvná cena je vyjadrená v eurách. Záloha na dodávku služby nebude poskytnutá.
Článok V.
Platobné podmienky a fakturácia

1. Cena služby je splatná v zmysle faktúry vystavenej a doručenej dodávateľom obstarávateľovi
v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa jej prijatia.
2. Faktúra, ktorým si dodávateľ uplatňuje zaplatenie za uskutočnenie predmetu zákazky
doručené obstarávateľovi, musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a jej súčasťou je
odovzdanie dohodnutého diel/ výstupu, resp. pracovný výkaz.
Článok VI.
Práva a povinnosti účastníkov
A: Obstarávateľ sa zaväzuje:
1. Zabezpečiť v súlade s požiadavkami dodávateľa všetky podklady obsahujúce informácie
potrebné pre zabezpečenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. II bod 1.
2. Uhradiť dodávateľovi finančné prostriedky spojené s realizáciou predmetu uvedeného v čl. II
bod 1 podľa podmienok dojednaných v tejto zmluve.
3. Písomne informovať o spôsobe vyúčtovania a výške odmeny za poskytnuté služby uvedené
v čl. IV bod 2, resp. v čl. V bod 2.

B: Dodávateľ sa zaväzuje:
1.

Písomne oznámiť obstarávateľovi skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť záväzky vyplývajúce
z tejto zmluvy najneskôr do 5 kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny jeho právneho
stavu.
Článok VII.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých
exemplár a dodávateľ jeden exemplár.

obstarávateľ obdrží jeden

2. Účastníci zmluvy sa dohodli, že platnosť tejto zmluvy je možné skončiť pred uplynutím
jej platnosti odstúpením od zmluvy. Účinné odstúpenie od zmluvy nastane doručením
druhému účastníkovi zmluvy. V prípade skončenia platnosti tejto zmluvy na základe
odstúpenia obstarávateľom alebo dodávateľom diela z akýchkoľvek dôvodov pred
uplynutím jej platnosti podľa tohto článku ods. 1, záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy
ostávajú v platnosti.
3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné urobiť len písomne vo forme dodatkov so
súhlasom oboch účastníkov .
5. Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpisu účastníkmi zmluvy.
6. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali
a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok
a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.
V Prešove, dňa 29.12.2014

.....................................................
Ing. Iveta Baranová
PRERAG

...................................................................
Mgr. Nicole Fuchsová
SZČO

