ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
č. 18072016 uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi:
ďalej len ako „Zmluva“

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Gemini Group s. r. o.
Lamanského 18, 831 03 Bratislava
36846244
2022478315
SK2022478315
4014106197/7500, vedený v ČSOB, a. s.,
IBAN: SK7275000000004014106197
v OR OS Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 48351/B
Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA - konateľ spoločnosti

Zapísaná:
Za spoločnosť koná:

(ďalej len ako „Poskytovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Za subjekt koná:

Obec Igram
Igram 217, 900 84 Báhoň
00800252
20206856
Vít Hinca – zástupca starostu obce Igram

(ďalej len ako „Klient“ v príslušnom gramatickom tvare)
Klient a Poskytovateľ (v ďalšom spoločne tiež ako „Zmluvné strany“, individuálne tiež ako „Zmluvná
strana“) sa nižšie dňa 18.07.2016 dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o poskytnutí služby, (v ďalšom len ako
„Zmluva“):

Článok I.
Predmet Zmluvy
1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa spolupracovať s Klientom a poskytovať mu služby
a iné plnenia uvedené v tejto zmluve. Rozsah plnenia Poskytovateľa voči Klientovi je podrobne
špecifikovaný v článku II. tejto Zmluvy, zároveň sa poskytovateľ zaväzuje spracovať a poskytnúť služby
podľa čl. II. v lehote do 01.08.2016 odo dňa podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami.
2. Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať poradenstvo a všetky s tým súvisiace činnosti
podľa tejto Zmluvy, že má dostatok skúseností s takouto činnosťou, čím je plne spôsobilý uskutočňovať
činnosti podľa tejto Zmluvy riadne, odborne, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a pokynmi
Klienta.

Článok II.
Rozsah a spôsob spolupráce a poskytovania poradenstva
1.

Poskytovateľ sa odo dňa účinnosti tejto Zmluvy zaväzuje priebežne Klientovi poskytovať nasledujúce
služby a plnenia.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje vypracovať žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci výzvy vyhlásenej
envirofondom dňa 15.06.2016 pre oblasť podpory: Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným
odpadom pre rok 2016.

Poskytovateľ: ......................................................

Klient: ......................................................

3. Poskytovateľ sa odo dňa účinnosti tejto Zmluvy zaväzuje priebežne Klientovi poskytovať nasledujúce
služby a plnenia:
3.1. Konzultácie a kompletné poradenstvo v oblati envirofondu a danej výzvy.
3.2. Vypracovanie projektu, resp. žiadosti o NFP s kompletnými podkladmi/prílohami v rámci
podmienok stanovených pre danú výzvu.
3.3. Vypracovanie relevantnej štúdie k žiadosti (príloha k žiadosti o dotáciu).
3.4. Vypracovanie rozpočtu s výkazom výmer.
3.5. Zabezpečiť proces verejného obstarávania na predmet zákazky podľa daného limitu v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní, zák. č. 343/2015 Z. Z.
3.6. Externý projektový manažment k projektu počas fyzickej realizácie: spracovanie podkladov a agendy
súvisiacej s projektom voči riadiacemu orgánu, ktorý poskytol dotáciu (Envirofond).

Článok III.
Odmena
1.

Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za služby a plnenia vykonávané podľa článku
II. ods. 3. tejto Zmluvy. Nárok Poskytovateľa na odmenu podľa čl. II., ods. 3. je uvedený v bode 2. tohoto
článku, pričom výška odmeny je uvedená bez DPH, k cene bude pripočítaná príslušná sadzba DPH.
2. Nárok na vyplatenie odmeny vzniká Poskytovateľovi nasledovne:
Čiastka vo výške: =500,- EUR, slovom: päťsto eur je splatná do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry za
odovzdaný predmet zmluvy (podanie žiadosti o dotáciu na Envirofond do 01.08.2016). Poskytovateľ sa
zaväzuje začať s procesom verejného obstarávania do 14 dní odo dňa podania žiadosti na envirofond.
3. Klient sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú finálnu odmenu, resp. jej časť bezhotovostným prevodom
zodpovedajúcej peňažnej sumy na účet Poskytovateľa, v lehote určenej v článku III. ods. 2. tejto Zmluvy
na základe doručenej faktúry.

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať práva a povinnosti založené touto Zmluvou a vyplývajúce z nej s
odbornou starostlivosťou v záujme a v prospech Klienta.
2. Klient je povinný zabezpečiť všetky dokumenty a podklady, ktoré má k dispozícii a ktorých zabezpečenie
je v jeho kompetencii, v termíne stanovenom Projektovým manažérom Poskytovateľa.
3. Klient nie je oprávnený bez súhlasu Poskytovateľa previesť práva, povinnosti a pohľadávky založené
touto Zmluvou alebo z tejto Zmluvy vyplývajúce na tretie osoby bez predchádzajúceho súhlasu
Poskytovateľa.
4. Zmluvné strany spolu komunikujú telefonicky, faxom, poštou (formou listu) alebo elektronickou poštou.
Elektronická komunikácia je rovnocenná písomnej komunikácii.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami do dňa
vysporiadania si vzájomných záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
2. Táto Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) pre každú Zmluvnú stranu.
3. Meniť a dopĺňať túto Zmluvu možno výlučne písomnými dodatkami, ktoré musia byť číslované a
podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s jej obsahom oboznámené a že túto Zmluvu
uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok
a že záväzky z nej vyplývajúce sa zaväzujú riadne a včas plniť.
2/3
Poskytovateľ: ......................................................

Klient: ......................................................

Za Poskytovateľa:

Za Klienta:

Miesto: Bratislava.
Dátum: 18.07.2016.

Miesto: Bratislava.
Dátum: 18.07.2016.

.......................................................................
Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA

.......................................................................
Vít Hinca

konateľ spol. Gemini Group s. r. o.

Poskytovateľ: ......................................................

zástupca starostu obce Igram
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Klient: ......................................................

