
oPKZP-Po4-sC41 1-2018-41

zmluva o po§kytovnni konzultaéních á porad€n§kích sluiieb, prípravy projektu a iiado§ti o
poskytnuti€ n€návratného Íinanóného prispevku z fondov EÚ

(d'alej len ..obj edn áva t€l'')

zmluvné stranv
objednávat€l'
Názovi
Sid1o:
1óo:
DtÓ]
V mene kloíej konái

NázoV:
sídloI
Iöo:
DlÓ:
V mene ktorej koná:
Register]

ob€c Moaa
Moöa ]68,94ó 37 Moöa
00 306 576
202 104 ó698
Ing. Eszter Tóth,, starostka

sTUDNlc^, n,o,
Ko§ická 56. 82l 08 BratisláVa
42 053 064
2022913 502
Ing, Zuzana Lenická. aditel'
okresni úrad Bralislava, odbor v§eobecnej vnútornej správy, Register neziskovich
organizáciia, oVV S_] 4704/465/20 1 5 No

(d'alej len., Po§kytovat€l'')

Poskylovatel'aobjednáValel' medzi sebou uzatvárajú túto Zmluvu,

prcambulá

objednávatel'a Poskytovatel' uzatvárajú túto ZmIuVu o poskrtovani konzultaönych a poradenskich sluzieb,
pripravy projektu a ziadosti o posk},tnutie nenáVralného financného pri§pevku z fondov EÚ (d'alej len ,,Zmlüva'')
za úöelom poskytnutia konzultaönich a poradenskicb slurieb k ziadosti o posk},tnutie nenávíatného finanöného
prostriedku (d'alej len ,,ziádost"') v rámci operaöného programu Kvalita zivotného prostredia (d'alej len

,,Program"), kód viz}y OPKZP-PO4-SC4l 1-20l8_4 ] prioritiá os 4. Energeticky efektívne nízkouhlikové
bospodá§tvo vo vsetkych sektoroch,4.1 Podpora viroby a distribúcie energie z obnovitel'nich zdrojov,4,1,1
Zvr§enie podielu obnovitel'nich zdrojov energi€ na brubE koneönej en€r8elickej spoíebe SR (d'alej len
,,vyzva"), ktorej vykonávatel'om je Ministerstvo zivotného prostredia slovensk€j republiky (d'alej len

,,vykonávat€li'), vyblásenej dna 31,05,20l8 s cielbm vyivorenia moznosli ziskania íjnanan)ich prostriedkov
(d'alej len,,Prostri€dky").

o udelení r€spektív€ neudelení Proslriedkov rozhoduje víluön€ vykonávatel'a Po§kytovatel' nemá vplyv na

uvedené rozhodovsnie.

l. útelzmlüvv

1,1, Úöelom Zmluvy j€ zabezpeóenie konzuhaanich a poradens\,'ch ainnosti k ziadosti víámci Vyzvy
vykonávatel'a atyn Vytvorif pre objednávatel'a mozno§t'na ziskanie Prostriedkov, ako aj upravil
podmienky spolupráce zmluvnycb strán v budúcnosti,

Hlavná aktivita projektu musi byf vo vecnom súlade s nasledovnym typom oprávnenej aktivity oP KzP, na
realizáciu ktorej je vyhlásená táto Vrzva|

vy§t8vba zari.dení na:
! vyuzitie aeroternálnej, hydrotermáln€j alebo geotermálnej energie § pouritím t€pelného
öerpadla;
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D vyuritie geotermálnej €nergie priamym vyuritín na vírobu teplá . prípadne ái v kolnbinácii s
t€pelním óerpadlom;
! vyrobu a energetické vyuiívanie §kládkového Plynü a plynü z öístiarni odpadovych v6d,

1.2, objednáVatel' rnusí okrcm podmienok V)rz\,y, s ktorimi sa riadne oboznámil, spÍnal vaetky legislatívne
poziadavky stanovené vseob€cnimi predpismi, ktoré ustanovuje právny poriadok sR v nadváznosf na
postavenie ziadatela vo vizv€. Vy}§ie uvedené skutoönosti objednávatel' uzatvorením tejto zmlu\a pre
vynedzenie svojho zámeru berie na vedomie a bude sa nimi riadif.

2. Predmet zmlüvv

2,1, Posk}tovatel'a objednávatel'sa dohodli, ze Posk}tovate l' podLa tejto Zmluvy|

2,1,1, poskyne objednávatel'ovi konzultaané a poÉdenské sluzby slivisiace s \,ypracovanlm ziadosti,

2.1,2, wpracuje pre objednávatel'á ziadosf,

2,1,3. podá ziadosi spolu s povinnrmi prílohami Vykonávatel'ovi, ato najneskór 31.05,2019
v poradovanom formálnom a mnozstevnom vybotoveni, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2,1.4, Poskytovatel' zodpovedá objednávatelbvi za úplnosf a správnosf údajov uvedenich v ziadosli
okrem skutoönosti, ak preukáre, ze mu obj ednávatel' posk}tol nesprávne vstupné údaj€,

2,2. Posk},lovatel'a objednávatel'sa dohodli, ze objednávatel' pod la tejto Zmluvy:

2.2,1, poskytne súóinnosl Poskytovatel'ovi tykajúcu sa odovzdania informácií kainnostiam
objednávatela, ktoré súvisia s ciel'om Vrzvy a oprávnenymi aktivitami v zmysle predmetnej
V}rz!y, pr€ ktorú má b}t vypracovaná a podaná ziadost' ataktiez k aktivitám a öinnostiam, ktoré má
objednávateI' ako ziadatel realizoval pre napln€nie predmetu Vizvy,

2.2.2. v lehole do 24,05,2019 do ]6. hod. D,pracuje a protokoláme odovzdá Posk),tovatel'ovi povinné
prilohy, ktoré sú uvedené v zozname príloh, uröenrch Vykonávatel'om k ziadosti (ob.jednávate]' j e
uveden' ako ziadatel'), ato vo forme poádovanej Vykonávatel'om, ov€renrmi §tatutámymi
ástupcami objednávatelh. Zoznam povinnych pri]oh tvori Prí|ohu d. 1 tejto zmluvy,

2.2,3. za spracovanie a odovzdanie ziadosti zaplatí Posk),tovaterovi odmenu podl'a ölánku 5, bod 5,1. tejto
zmluw,

2.2.4.,líáínipíípravyziadostiposkytn€poverenympracovníkoínPosk}tovatel'apoaebnúsúainnosf,

2,2,5, splnl v§etky ostatné povinnosti podl'a Zmluvy,

2,3, objednávatel' berie ia vedomie a súhlasi, 2e zoznam príloh uveden)' v Prllohe ö, t tejto Zmlu}y nemusí b}d
koneöny a m6ze sa poaas prípíavy ziadosti menil.

3, sluzbv Do§kvtovanó PoskYtovatelbm Dre obiednávrtel'a

3,1, Poskytovatel'je povinny posk},tovat' slurby, uved€né valánku 2, bod 2,1 tejto Zmluvy, s odbomou
starostlivos?ou, podl'a svojich íajlep§ích schopností a vedomosti ako aj podfa d'al§ich pokynov a jn§trukcii
obj€dnávatel'a,

3.2, Poskytovatel bude sluzby poskytovaf pomocou svojich zamestnancov, intemich a/alebo ext€rnich
spolupracovnikov a./alebo pomocou treiich osób, ktoré rym poverÍ.
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3,3. Zmluvné slany si so v§etkou Váznosfou uv€domujú §p€cificki charakter moznosti ziskania a vyuzivania
Prcstriedkov z Programu a preto sa Zavázujú a garantujú, ze budú dodrziavaf v§etky závázné pravidlá
platné v Európskej únii a/alebo slovensk€j republike §ikajúce sa získania a vyuzívanie Prostriedkov.

4. Prává a Dovinno§ti úöastníkov

4,1. Posk},tovaiel' bude oznamovaf objednávatelbvi, bez zb}toöného odkladu, v§etky informácje tykajLice sa
plnenia Zmlu\a, o ktorich sa dozvie,

4,2. objednávatel'je povinni posk},tnúl Poskylovatelbvi v§etky potrebné informácie ne}yhnutné k riadeniu
a vöasnému plneniu povirurosti Poskytovaiel'a podl'a Zmluvy bez zb}toaného odkladu od phomného
vyzvania poskylovatelbm,

4.3, Zmluvné stíany sa dohodli, ze za zaöiatok poskytovania sluzieb zo strany Po§kylovatel'a sa povazuje prvi
pracovni deó po nadobudnud Liainnostit€jto Zmluvy.

4.4, objednávatel' sa zavázuje odovzdal Poskytovatel'ovi v§e|ky nevyhnutné informácie a poskytovai súainnosl
pre .v}pracovanie ziadosti t6k. aby zo strany Posk}tovatel'a bota ziadosf pripravená na odsúhlasenie
najnesköí v posledny deil terminu podania ziadosti Vykonávatel'ovi, ktory je stanoveny na 31,05,20l9 , ak
sa zmluvné stíany nedobodnú inak,

4,5, ob.jednávatel'sa zavözuje doruóif Poskyrovalel'ovi vsetky potrebné a úplné dokumenty v anysle ölánku
2, hod2.2.2. íejío zmloyy najneskór do 24.05,20l9 do ló hod.

4.6, V prípade poru§€nia povinnostl objednávat€la a Poskytovatela .!,yplivajúcich zölánku 2 ,,Predmet
zm]u\y", niektolou zo zmluvnich strán, dojednávajú si zmluvné strany zmluvnú pokutu, Vy§ka zmluvnej
pokuty je dohodou strán uröená vo ,ri§ke 1.500 EUR. Ak to povaha poru§enej povinnosti umoziluje, j€
zmluvná strana, kioíá povinnosf porusiIa, povinná plniiju nadalej, aj ked'bola zmluvná pokuta zaplatená.

4.7, Poskylovatel' vyhlasuje, ze pri r€alizácii tejlo Zmluvy sa bude riadii zásadami Vyluöujúcimi konflikt
záujmov.

4.8, Zmluvné slrany berú na vedomie a uznávajú, z€ rozhodnutie o schválení alebo n€schválení ziadosti je
viluóne vecou Vykonávatel'a a preto Posk)lovat€l' nezodpovedá za schVálenie alebo neschválenie ziadosti
objednávatel'a. Rovnako Poskytovat€l' nenesie zodpoYednost'za prípadné §kody, ktoré by objednávatelbvi
mohli vzniknúl v priamej súvislosli s neschválením ziadosti. ak táto zmluva neuröuj€ inak,

4.9, Poskytovatel' nje.je Voöi iretím osobám oprávnen' konal v mene obj€dnávatel'a.

5. odm€na

5.1, Za prípraw, spracovanie a odovzdanie ziadosti zaplall objednávat€l'Posk}lovateLovi odmenu
2,000,00 EUR (§lovom dvetisíc euro nula centov). Poskytovatel' nie j e platcom DPH,

5,2, odmena podl'a bodu 5.] tohto tiánkuje splatná v öastiach,

5.3, Prvú öast'odmeny vo vy§ke 1,000,00 EUR zaplali objednávatel'po uzatvorení tejlo zmluvy na áklade
faklúry vystavenej Posk}tovat€l'om splahej do l0 dní odo dna doruaenia objednávat€l'ovl,

5,4, Druhíl öasf odmeny vo vy§ke 1,000.00 EUR zaplati objednávatel'po podaní ziadosti Vykonávatel'ovi na
základe faktúry vystavenej Po§kytovat€l'om splatnej do l0 dniodo dóa dorua€nia objednávatel'ovi,

5.5, objednávatel'sa zavázuje uhradil Poskyovatel'ovi odmenu, podl'a lohto alánku. v dohodnutich lehotách
splatnosli. V prípade ome§kania sa s úhradou odmeny, má Poskytovat€l' náíok na úrok zome§kania vo
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5.6,

6.1

7. Záver€ané Ustanovénia
7.1, Poskytovatel'aobjedná\ratel'mózu mcnit' obsah Zn]luvy. prípadnc priiimat'dodatky kZmluve len

písomne po vzájomnej dohode,

'7.2.'láíoZí\lwajenzavr€tápodl'azákonaa,5l3ll99lZh.obchodniákonníkvplatnomZnení,Votázkach
Zmluvou vislovne neupravenich sa Poskytovatel' a objednávat€l' riadia ustanoveniami obchodného
zákonníka,

v]i§ke 0,05 % denne z neuhradenej visky odmeny, na ktorú má Poskytovatel' nárok podl'a jednotlivych

bodov lohto ölánku,

V dohodnutej odinene sú zahrnuté v§elky vrdavky. ktoré Posk},lovateLovi vznikli zplnenia Zmluvy,
vrátane vidavkov na plávne Sluzby, poladenstvo, analizy, konzultaö é óillnosti a podobne,

6, Trvani€ zmluvY á sDoluDráca strán

Zlnluva Sa uzatvára najviac po dobu príprávy 2iadosti vúmci Vr,Vy VykonáVatel'a. Znrluva zaniká
!,pripadoch UVeden}rch V Zmluve alebo dohodou ZnlLlvn)ich slrán,

7,3- Zm]uva je }yhotovená v dvoch rovnopisocb, v ktorich kazd}' Poskytovatel' a objednávai€t obdrzi po jej

podpísaní jeden rovnopis.

,7 
-4-

7.5,

Zmluva nadobúda platnosf dúom j€j podpisu zmluvnyrni stranami a úöinnosf düom nasledujúcim po dni

zveíejnenia podlb osobitnych predpisov,

Poskytovatel' a objednávatel' prehlasuj ú, ze si Zmluvu pr€öítali, j€j obsahu porozumeli, ze vyjadruje ich

dobodnú a váznu vól'u, nebola podpísaná V tiesni za nápadne nevihodnich podmienok, na znak öoho ju
podpisujú.

V Bratislave, dna l0,05,20l9

STt]DNICA. n-o.
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