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ZMLUVA O DIELO Č. 2/2016/EaFA
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami
1.1 Objednávateľ:
Názov:
Prešovská rozvojová agentúra ( ďalej len PRERAG)
Adresa sídla: Dubová 5, 080 01 Prešov
IČO: 37885456
DIČ: 2022369437
IČ DPH: neplatca
Zapísaná v registri na KÚ Prešov, rozhodnutie č.2007/03874/Pa-02, zo dňa 20.3.2007, právoplatnosť
odo dňa 23.3.2007
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. pobočka Prešov
Číslo účtu/ IBAN: SK24 1100 0000 0029 2784 6908
E- Kontakt:

V zastúpení: Ing. Iveta BARANOVÁ, generálna riaditeľka

1.2 Zhotoviteľ:
Názov:
Ing.Peter Gallo, CSc. - Dominanta
Adresa sídla: Mirka Nešpora 4885/47, 080 01 Prešov
IČO: 32 938 683
DIČ: 1020972062
IČ DPH: neplatca
Zapísaný/á v živnostenskom registri OÚ Prešov, č. reg. 707/3998 zo dňa 1.12.1993
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Prešov
Číslo účtu/IBAN: SK81 0200 0000 0008 8414 9512
E - Kontakt:

V zastúpení: Doc.Ing. Peter Gallo, CSc.

2. Predmet zmluvy
2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe osobného pohovoru a ústnej dohody s objednávateľom a za podmienok
dojednaných v tejto zmluve, pre objednávateľa spracuje podklady pre vypracovanie Ekonomickej a finančnej
analýzy ( ďalej len „EaFA“) k projektovým zámerom, ktoré sa stanú súčasťou Akčného plánu okresu Sabinov, k
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj
prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného území, resp. k strategickým dokumentom samosprávy a
vykoná kontrolu celkového spisu.

2.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí za zhotovenie dohodnutú cenu .

2.3.
Predmetom zmluvy je spracovanie nasledujúcich častí EaFA:
- Finančná analýza ( charakteristika, zdroje, zostatková hodnota, analýza dopytu, cien a príjmov, prevádzkové
náklady, vyúčtovanie úspor, fin. výsledok, analýza diskontných faktorov, finančnej citlivosti, udržateľnosť
a čisté príjmy))
- Ekonomická analýza ( MKA, CBA, riziko) podmienky a legislatíva)
- Kontrola návrhu rozpočtov akčných plánov

2.4.
Realizácia predmetu zmluvy je súčasťou implementácie projektu financovaného zo štátnej dotácie MDVaRR SR
v oblasti na podporu regionálneho rozvoja na rok 2016 .

3. Čas a rozsah plnenia
3.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia tejto zmluvy v termíne:
Začiatok: 08.08.2016 Ukončenie: 20.09.2016 , ak sa nedohodnú inak.
Zhotoviteľ splní predmet diela pre partnerov, resp. vedúcich partnerov, ktorých územná jednotka sa nachádza
v Prešovskom kraji. Podklady a tabuľky, vrátane pomocných výpočtov zasiela elektronickou poštou na adresu:
iveta_baranova@email.cz, Martina.tverdikova@gmail.com v xls a pdf.

3.2.
Podklady k spracovaniu 15 tich EaFA budú zasielané v uvedenom období priebežne elektronicky.

4. Cena a platobné podmienky
4.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za účelom dodržania čl. 2 a čl. 3 spracuje podklady v rozsahu bodu 2.3. Finančná
analýza /1 hodinu/ 20,00 eur, počet hodín 100. Ekonomická analýza / 1 spis/ 300,00 eur.
Celková cena predmetu diela: (100 hod. x 20,00 eur )+ ( 15x300,00)= 6 500,00 eur, slovom: šesťtisícpäťsto eur

4.2
Cena diela v sebe zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zabezpečením predmetu zmluvy o dielo .

4.3
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká zhotoviteľovi nárok na úhradu
vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene,
požiada zhotoviteľka súd o rozhodnutie.

4.4
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa bodu 4.1 prevodom na bankový účet uvedený
v tejto zmluve najneskôr do 30.09.2016.

5. Zodpovednosť za chyby
5.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy .

5.2
Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.

5.3
Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom
a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohla zistiť ich nevhodnosť.

6. Záverečné ustanovenia
6.1
Túto zmluvu o dielo je možné meniť len písomnou formou.

6.2
Ak dôjde po uzavretí zmluvy o dielo k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva o dielo uzavretá,
zmluvné strany sa zaväzujú upraviť túto zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

6.3
Zmluva o dielo je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.
V Prešove, 08.08.2016

–––––––––––––––––––––––––––
Doc.,Ing. Peter Gallo, CSc. - Dominanta

––––––––––––––––––––––––––––––Ing. Iveta Baranová, PRERAG

