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Zmluva na poskytnutie služby
uzavretá podľa $ 269 ods. 2 zákona č. 5l3llggl Zb., obchodný zákonrltk v znení neskoľších

pľedpisov medzi ýmito zmluvnými stranami:

l'1 objednávatel':
Statutárny oľgán:
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
Telefón:
E-mail :

(ďalej len,,objednávatel'..)

čl. I Zmluvné stľany

Mesto Šal'a
Mgľ' Jozef Belický, primátoľ mesta
Mestský úrad, Nám. Sv. Tľojice 7,g27 15 Šaľa
00306 1 85
2021024049
Prima banka Slovensko a.s., pobočka Šaľa
sK09 5600 0000 0009 I 157 4Ot3
0317705981-5 , 03 117702351
mesto@sala.sk

1.2 Poskytovateľ:
Sídlo:
Štatutárny oľgán:
ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
Tel./mobil:
Fax:
E-mail:
Zapisaný v: obchodný ľegister

NLINAVUT s.r.o.
SneŽienkov á 7 4, Prievidza 97 1 01
Niková Monika, konatel'
44 631 375
202 077 4017
Slovenská sporitel'ňa
sK87 0900 0000 0003 7377 7752
0902 914 455

niko@niko-invest.sk
okresného súdu v Trenčíne odd. Sľo, Vložka číslo: 2130liR

(ďalej len',poskytovatel'..)

uzatváraju túto zmluvu na poskytnutie sluŽieb:
(objednávateľ a poskytovatel'ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné stľany..)

čl. II Úvodné ustanovenia

2'1 Táto zmluva sa uzatvára nazáklade výsledku verejného obstarávaniazákazky s nízkouhodnotou
na poskytnutie sluŽieb vzmysle zákona č.343/2Olš z. r. o veľejnom obstarávaní aozmene adoplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších pľedpisov a smórnice mest; Š;l;u o u....;non1
obstaľávaní.



čl. III Pľedmet plnenia

3.l Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ za podmienok dohodnutych vtejto zmluve pľe
objednávateľa zabezpečí vypracovanie energetického ceľtifikátu (ďalej len ,,EC") po ľealizácii
stavby ,,Zniženieeneľgetickej náročnosti budovy Kultuľneho domu Šaľa", s dohodnutym rozsahom
financovania z prostriedkov štruktuľálnych fondov EÚ, opeľačný progľam Kvalita Životného
pľostredia (ďalej len ,'OPKŽP"), kód výzvy OPKZP-PO4-SC43I-2OL7-I9, v ľámci pľojektu s
názvom ,,Zníženie eneľgetickej náľočnosti budovy Kultuľneho domu Šaľa'o kód Žiadosti:
NFP310040K628, kód projektu 3l004lK6z8 azvlastných zdrojov objednávateľa, odborne
spôsobilou osobou, a zároveň je pľedmetom tejto zmluvy záväzok objednávateľa zaplatiť
poskytovateľovi dohodnutú cenu.

3.2 Poskytovateľ sazavazqe vyhotoviť EC podľa podmienok výzvy OPKZP-PO4-SC431-20I7-I9 na
predkladanie Žiadostí o NFP a požiadaviek Poskytovatel'a nenávľatruých finančných prostriedkov
EU a Riadiaceho orgánu pre oP KŽľ, ktoqpm je Ministerstvo životného prostredia SR a
sprostľedkovateľského orgánu pľe oP KŽP, ktoým je Slovenská inovačná a eneľgetická agentúra'
pričom aj samotné plnenie predmefu zmluvy bude spolufinancované zo zdrojov EÚ v ľámci výny
OPKZP-PO 4-sC43 l -20ĺ7 -19 v rámci vyššie uvedeného pľojektu.

3.3 Pľi plnení pľedmetu zmluvy sa poskytovateľ zav'á'zuje dodľžiavať všeobecné záväzné pľedpisy,
technické noľTny' ustanovenia tejto zmluvy, podmienky výzvy OPKZP-PO4-sc43l-2017-I9 a
bude sa riadiť podkladmi objednávateľa.

3'4 Poskytovateľ prehlasuj e, že je oprávnený poskytnúť službu uvedenú v ods. 3.l tejto zmluvy podľa
podmienok poskytovateľa nenávľatného finančného príspevku špecifikovaných vo výzve
č. OPKZP-PO4-SC43I-2017-I9 ajej dokumentoch, príručkách ametodických usmerneniach a
disponuje takými kapacitami a odbomými znalosťami, ktoľé súk poskytnutiutejto špeciálnej služby
potľebné.

3.5 Miestom realizérciepredmetu plnenia je budova Kultúmeho domu Šaľa, ul. SNP 16, Šaľa.

3.6 Stavba, ku ktoľej bude poskytovateľ vyhotovovať ECje určená nasledovnými dokumentami:
a) pľojektovou dokumentáciou stavby - stavebné práce v exteriéri - v sfupni pre stavebné povolenie

arealizáciu stavby ,,Zniženie energetickej náročnosti budovy Kultúľneho domu Saľa"'
spracovateľ JDAľch spol. s ľ. o., oľechová25,927 O1Šaľa, dátum 6/2017 a s výkazom výmeľ,

b) dokumentami: tepelnotechnický a eneľgetický posudok (pľojektové hodnotenie energetickej
hospodárnosti budovy), spľacovateľ Ing. Zsolt Stľaňák, Boldog č' I45,925 26 Boldog, 612017,
a Eneľgetický audit cún/20l7), spracovateľ Ing. Andľej Fábeľ, energetický audítor.

c) dokladmi: k stavbe bolo vydané stavebné povolenie (obec Močenok) - ľozhodnutie č.

ocUMoC-29l2020l382 zo dňa 28.l.2020, ktoľé nadobudlo pľávoplatnosť dňa 27.2.2020
(pľíloha súťaŽných podkladov).

Nakoľko súčasne s prácami na exteriéri budovy budú pľebiehať aj stavebné pľáce v interiéri, je
nutné sa oboznámiť taktiež s nasledovnými dokumentami:
d) PD stavby v stupni pre stavebné povolenie area|izáciu stavby ,,Rekonštrukcia Kultúľneho

domu Šaľa _ zniženie energetickej náľočnosti objektu", spracovateľ JDAľch spol. s r. o.,

oľechová 25,927 01 Šaľa, dátum IOl2Ol5 loznačená PROJEKT_2016_06_03/
e) doplnenie PD stavby v stupni pľe stavebné povolenie arealizŕlciu stavby ''Rekonštľukcia

Kultúľneho domu Šaľa - zniŽenie energetickej náročnosti objektu", spľacovateľ JDAľch spol.

'ľ



s ľ. o.' orechová 25,927 01 Šaľa, dátum 0312020 loznačená ako

P ODORYSY_VYJASNENIE-INTERIER_2020/
f) tendľová dokumentácia,,Modernizácĺakinósály" spľacovatel'JDArch spol. s ľ. o., oľechová

25, g27 OI Šaľa, dátum'9 l20I 4 l označenáPRoJEKT_SEDAČKY 20I 6l

g) k sĺavebným práóam v interiéri bolo vydané stavebné povolenie obcou Močenok - rozhodnutie

č.356l20l5lsul89l20I9 zo dŕla26.0|.2016, ktoré sa stalo právoplatným a vykonatel'ným dňa

22.2.2016; ľozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia pod č. 34l20l8lsu1599 zo

dňa g.2.2O19, ktoľé sa stalo právoplatným avykonateľnym dňa 9'2.2019;ľozhodnutie

o pľedĺžení stavebného povolenia č. oóUMoC-28l202Ol38O zo dŕra 17.I.2020, ktoré sa stalo

pravoplatným a vykonateľnym dtn6.2.2020, a okľesným uradom Šaľavylaným vodopľávnym
(stave_unym) povólením pre lapae fukov oU-SA-oSZP-2O16lOO0573-8-Žiš.z25.4.2016, ktoré

sa stalo pľávop1atqým avykónatel'ným dŤľ_ I9.5.2016;.-rozhodnutím opredĺžení platnosti

uvedeného ľozhodnutia oU-SA-oszP-2018/001886-3-Žiš. z 26.2.2018' ktoré sa stalo

pľávoplatným avykonateľným dŤľ- 3.4.2018; ľozhodnutím opredĺŽení platnosti uvedeného

iozhodnutia ou-ša-oszP-2)20/001333-3-Žĺs. z 2O.2.2O20, ktoľé sa stalo právoplatn.ým

a vykonateľným dÍ,a 12.3.2020.
Všetky uvedené dokumenty sú k dispozícii profile veľejného obstarávateľa akona

dokumentácie ksúťaŽným podkladom (pľojektová dokumentácia) vľámci obstaľávania

stavebných prác tu:

Poskytovateľ potvľdzuj e, Že sa v plnom ľozsahu oboznámil s ľozsahom poŽadovaného EC podl'a

projektovej oot,'-.''iaói. uvedänej v ods. 3.6 tejto zmluvy a požiadaviek vyplývajúcich

)oän'-.''tov výzvy oPKZP-Pol-šc+zl-z0|7-I9 azaväzuje sa ztealizovať predmet plnenia

v poŽadovanom ľozsahu a kvalite. Poskytovateľovi sú znám9 yš.t|y techni9k9' kvalitatívne a iné

podmienky, ktoľé súvisia s vypracovaním EC pľe budovu Kulfurneho domu Šaľa. Úkony potľebné

k zabezpečeniu vyhotovenia EC sú pľedmetom činnosti poskytovateľa.

Ďa6ie činnosti súvisiace S Vypracovaním EC, ktoľé poskytovateľ poskytne v zmysle tejto zmluvy

ako súčasť pľedmetu plnenia sú:

- stľpenie kontroly/auditu a účasť na kontrolách projektu organizovaných

poskytovatel'om/ľiádiacim oľgánom, ktorym pre oPKŽP je Ministeľstvo životného prostredia

šR, spľostľedkovateľským óľgánom pre oP KŽP je Slovenská inovačná a eneľgetická

agenfura pre oP ŽP
- účasť ,ru-nart.anych kontľolách poskytovateľďriadiaceho oľgánu pľe oPKŽP alebo iných

kontľolných orgánov EÚ na stavbe v pľiebehu 5 ľokov po ukončení pľojektu (rozumie sa

projektu v zmysle zmluvy o NFP, nierca|izácie stavby),

- 
_po'kytnutie 

síčinnosti objednávatel'ovi pri riešení pľípadných reklamácií na diele počas celej

záručnej doby, súčinnosť spočíva v účasti na reklamačnom konaní na mieste stavby,

poskytnutie písomného stanoviska objednávatel'ovi k ľeklamovaným vadám a technickému

návľhu ich odstľánenia.
účasť na rokovaniach na SIEA v prípade potreby obhajoby výšky stanovených ľesp.

vypočítaných meľateľných ukazovateľov projektu'

Pľedmet zákazky bude dodaný v slovenskom jazyku v tlačenej foľme v počte 6 vyhotovení

a v elektľonickej forme na elektionickom nepľepisovateľnom médiu v počte vyhotovení 1 ks.

26

3.7

3.8

3.9

čl.Iv Cena a platobné podmienky



4.I Cena zaposkytnuté služby v pľedmete plnenia špecifikovaného v č1. III tejto zmluvy sa stanovuje

na zŕĺk1ade výsledkov veľejného obstaľávania ä predloŽenej ponuky poskytovateľa, je pevná,

a nemenná a činí:
celková cena 630,-.eur
Poskytovateľ nie je platcom DPH
Cena spolu 630,-eur
Slovom: Šesťstotľidsať euľ.

4.2 V pľípade úpravy teľmínu poskytnutia sluŽieb v dôsledku úpĺavy harmonogramurealizácie stavby

krrktórej ,u_uyp'u.ovanie EC vďahuje a teda implementácie celého projektu sa cena nemení a je

dohodnutá ako pevná.

4.3 Cena za plnenie bude poskytovateľovi vyplatená jednorazovo po úplnom dodaní EC a jeho

pľotokolámom odovzdaní vo foľme uvedenej v ods. 3.9 tejto zmluvy objednávateľovi na zžlkl'ade

vystavenej faktúry so splatnosťou do 60 dní. Zmhlvĺe strany vyhlasujú, Že uvedená lehota nie je v

hĺubom ,r.po*.r. k piávam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu, nakoľko je

predmet ĺealizácíe spolufinancovaný zo zdrojov EU.

4.4. Faktura bude doruč enáv 4 vyhotoveniach a bude obsahovať najmä nasledovné údaje:

a) označenie faktúry a jej číslo,
bi označenie ouiedňavától'a a poskytovateľa obchodným menom a adresou, IČo, DIČ,
.j deň odoslania faktury, lehota jej splatnosti a u faktury dátum zdaniteľného plnenia,

d) označenie peňaŽného ústavu a čísla účtu, na ktoý má byť platené,

e) označenie námupľojektu a jeho kódu
f) určenie pľedmefu plnenia,
g) fakturovanúčiastku,
h) pečiatku apodpis opľávnenej osoby

4.5 V cene za poskytnuté služby slúuŽzahľnuté všetky náklady, ktoré poskytovateľ účelne vynaloŽí pľi

plnení svojho záväzku.

5.1

čl. V Teľmín plnenia

Poskytovat eľ sa zavdzuje vypracovať a dodať EC na záklaďe písomnej výzvy objednávateľa po

skon8ení rea|izácie stavóbnej časti pľojektu ,,ZniŽenie energetickej náročnosti budovy Kultúmeho

domu Šaľď., a odovzdať pľotokoláľne vypracované dokumenty do 4týŽdÍrcv od doručenia písomnej

výzw.Pľedpokladaný teľmín realizácie stavby je IIl2020 _o8l202|.

Poskytovateľ sa zaväzuje' Že odborné činnosti podľa ods. 3.8 tejto zmluvy bude poskytovať bez

náľoku na odmenu až ďo uplynutia 5 _ ľočného následného monitoľovacieho obdobia projektu od

ukončenia pľojektu (ľoztlmie sa pľojektu v zmysle zmluvy o NFP) ,,Zníženie energetickej

náročnosti budovy Kulturneho domu Saľa".

5.2

V pľípade' Že dôjde k úprave harmonogľamu rea|izácie, implementácie celého pľojektu

6ľeaizenírĺskľáteniu doby iealizácie stavby)' dohodnutom touto zmluvou z dôvodu, ktoqf nebude

ň stľane objednávat eľa, zm|uvné stľany upľavia dohodou, foľmou písomného dodatku k tejto

zmluve, čas plnenia.

5.3





c) včas ho infoľmovať o plánovaných kontrolách riadiacich oľgánov trĺŽp sn a oľgánov EÚ,
iných orgánov štátnej spľávy,

d) bezodkladne oznámiť poskytovateľovi všetky podstatné Zmerly, o ktoých uvažuje a ktoľé môžu
ovplyvniť poskytovanie služby ešte pred ich uplatnením.

6.6 Poskytovateľ je taktiež povinný najmä:
a) zabezpečiť odborné sluŽby a činnosti v intenciách zmluvy s náleŽitou staľostlivosťou a

odbornosťou, ako i v súlade s platnými pľávnymi predpismi podľa podmienok tejto zmluvy,
b) spolupľacovať s osobou vykonávajúcou manažment nad implementáciou projektu, súčasťou

ktoľého je realizácia stavby, qýkon činností stavebného dozoru a vypracovanie EC podl'a tejto

zmluvy,
c) včas infoľmovať o každej vzniknutej mimoriadnej situácii, ktoľá môŽe mať zanásledok Zmenu

pľojektu,
d) včas infoľmovať o akomkoľvek zistenom nedodrŽaní zmluvných podmienok podľa zmluvy

o poskytnutí NFP medzi mestom Šaľa a Poskytovateľom NFP.

6.7 objednávatel' je opľávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu
plnenia zmluvy. Na výzvu objednávateľaje poskytovateľ povinný bezzbytočného odkladu písomne
informovať objednávateľa o skutočnom stave pľebiehajúceho plnenia predmetu zmluvy.

6.8 objednávatel'môŽe pri nedodržaní termínu plnenia zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy.

6.9 Poskytovat eľ sazaväzuje, že jeho účasť na následných kontľolách ľiadiaceho orgánu trĺŽp sn alebo
iných kontľolných oľgiínov EÚ na stavbe v priebehu 5 - ľočného následného monitor9vacieho
obdobia po ukončení pľojektu (rozumie sa pľojektu podľa zmluvy o NFP) bude bez nároku na

odmenu.

čl. vII Zodpovednost'za vady, záruka, sankcie

7.I y prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry podľa ods. 4.3 tejto zmluvy je poskytovatel'
oprávnený poŽadovať od objednávateľa zap|atenie zmluvnej pokuty za omeškanie vo ýške 0,05 %o z
dlŽnej sumy za kaŽdý deň omeškania.

7.2Y prípade nedodrŽania teľmínu plnenia podľa článku Vtejto zmluvy je objednávateľ opľávnený
poŽadovať zmluvnú pokutu vo qýške 0,05yo zo zmluvnej ceny bez DPH zakaŽdý deň omeškania, a
nie je povinný vyplatiť cenu plnenia a ani za časť plnenia, ktorú poskytovateľ dovtedy vykona|. Za
splnenie pľedmetu zmluvy a poskytnutie sluŽby sa považuje odovzdanie EC vo vyhotovení
špecifikovanom v ods. 3.8 tejto zmluvy objednávateľovi.

7.3 Poskytovateľ zodpovedá zato, že EC vyhotovený na základe tejto zmluvy bude zabezpečený v celom
rozsahu v súlade s touto zmluvou a v súlade so všeobecne záváznými pľávnymi predpismi
a technickými normami ako aj požiadavkami v zmysle výzvy OPKZP-PO4-9C43I-20I7-I9.

7.4 Zodpovednou osobou zavýkon energetickú ceľtifikáciu je

Meno a pľiezvisko Ing. Igor NIKo
Číslo osvedčenia 056*1*2008 aj 056*2*2008 aj 056*3*2010



7'5 Poskytovateľ vyhlasuje, že má opľávnenie vykonávať Živnost' v ľozsahu podľa tejto zmluvy
a oprávnenie na vykonávanie odbomých činností - doklad o odboľnej spôsobílosti na 

"energetickú

ceľtifikáciu (nyls.aný v profesijnomZozname vedenom pľofesijnou organizáciou napľ. v SKSI] aleboekvivalent dokladu platný v členských kĺajinách EU.

7'6 objednávateľ je oprávnený ľeklamovať kedykol'vek nedostatky poskytnutej činnosti v rozsahupľedmetu zmluvy. Reklamáciu je objednávateľ povinný uituinĺľ bezodkladne, písomne uposkytovateľa.

7'7Poskytovateľ nezodpovedä za vady, ktoľé boli spôsobené použitím podkladov prevzatých odobjednávateľa, ak ani pľi vynaložení maximálnej odboľnej staľostlivosti nemohol zistiť ichnevhodnosť, písomne na ne upozornil objednávat eľa, aten na ich pouŽití písomne trval.

7'8 objednáxateľ 
1á práv9 neuhradiť poskytovateľovi vyfaktuľovanú cenu alebo jej čast, za poskytnutéslužby v pľípade nedostatkor, l'.o''áhu podľa oianku III tejto zmluvy zisteĺých zo stľanyobjednávateľa alebo zo.stľany Po'skytovateľa Nľp_ fuadiaceho orgánu alebo spľostredkovateľského

orgánu pľe oP KZP. Ak v dôsledku takto zistených nedostatkov ňebudú objeánávateľovi ľiadiacim
orgánom pre oPŽP uznanéa preplatené oprávnené qýdavky na EC projektu v celej alebo aj čiastkovejfakturovanej vý9k9, tak má objednávatéľ pľávo neut'ĺaáĺľ postytovateľovi čňstku rorrnajĺcu sačiastke nelsznaných a nepľeplatených oprávnených výdavkov na EC, zároveÍĺmá objednávateľ právo
uplatniť si u poskytovateľa zmluvnú pokutu uo 

'yst. uŽ vyplatenýóh pľostľiedkov na EC, ktoľé Roresp. SoRo pre oP KŽP neuznal a népľeplatil.

7 '9 Uhľadením sankcií v ods. 7.2 a7.8. tohto čl. nie je dotknuté pľávo na náhľadu škody.

Čl vľl Zánikzmluvy

8.l Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných stľán podľa tejto zmluvy.

8.2 Zmluvamôže taktiežzaniknit písomnou dohodou zmluvných strán.

8'3 Zmluvné strany sú opľávnené od zmluvy odstupiť, ak jedna zo zmluvných stľán poruší ustanovenia
tejto zmluvy.

8'4 objednávateľ mátiežpľávo odstupit'od zmluvy v zmysle podmienok uvedených v ods. 6.4 a 8.8 tejtozmluvy.

8'5 V pľípade, Že nastali skutočnostizakladajuce pľávo od zmluvy odstúpiť v zmysle poľušenia uvedenýchzmluvných alebo iných zákomýchpovinností jednou zo zmluvnyóh stľán' aľutlĺ zmluvnástľana jepovinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane' kioľá povinnosť porušila a dať jej
pät'dňovú lehotu na odstránenie tohto stavu.

8'6 Pokiaľ k odstľáneniu stavu porušenia zmluvných alebo iných zákonrýchpovinností v uvedenej lehotepodľa ods' 8.5 tejto zmluvy nedôjde, je zmluvná strana oprávnená oástĺpĺľ od zmluvy s tym,"Že toto
odstúpenie je účinné, odo dňa doľučenia druhej zmluvnej stľane.

8'7 Ukončenie zmluvného vzťahu nezbavuje Žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vyspoľiadať záväzky,
ktoľé vznikli počas trvania zmluvy.



8.8 objednásateľ si vyhľadzuje pľávo v pľípade nepodpísania zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom
verejného obstarávania na výbeľ zhotoviteľa stavby odstupiť od tejto zmluvy ato bez nárokov
poskytovateľa na kompenzácie v akejkolŤek forme za odstúpenie a neplnenie pľedmetu zmluvy.
Poskytovateľ súhlasí s uvedeným odstupením od zmluvy bez akejkol'vek sankcie' ľesp. náhĺady škody
voči objednávateľovi'

8.9 odstúpením od zmluvy z iného dôvodu ako je uvedené v ods. 6.4 a 8.8 tejto zmluvy zanikajú všetky
práva apovinnosti zmluvných strán vyplývajúce ztejto zmluvy, okrem nárokov na náhĺadu škody,
nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie.

čl rx Spoločné a záveľečné ustanovenia

9.I Práva a povinnosti v tejto zmluve neupľavené sa ľiadia pľíslušnými ustanoveniami obchodného
zákonnika a inými právnymi pľedpismi platnými naúzemí Slovenskej ľepubliky.

9.2 Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho ľozporu s pľávnymi
pľedpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné stľany sa v takomto prípade
zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahľadit' neplatné zmluvné ustanovenie novým
platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení
zmluvy.

9.3 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len foľmou písomných dodatkov, ktoľé budú
datované, číslované a podpísané opľávnenými zástupcami oboch zmluvných stľán. Dodatky musia
byť pľed ich podpisom akceptované Poskytovateľom NFP - Ro pľe oP KŽP Ministeľstvom ŽP SR,
ľesp. SoRo pre oP KZP - SIEA.

g.4 Zmluvné strany sa zaväztljil pľípadné spory ztejto zmluvy alebo rozpory vo výklade niektoých
ustanovení riešiť zmieľovaním avzájomným rokovaním. Ak nedôjde k súhlasnému stanovisku
zmluvných strán, je ktoľákol'vek stľana opľávnená predloŽiť Spor na ľozhodnutie príslušného súdu.

9.5 Zmluvné strany pľehlasujú, Že sú si vedomé existencie práv a povinností vyplývajúcich
z ustanovenia $ 47a a nasl. zákona č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v zneni neskoľších
pľedpisov a $ 5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmácíám a o Zrnene

a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších pľedpisov a zákona č. 18i20l 8 Z. z. o ochľane
osobných údajov a o zmene a doplnení niekto4ých zákonov v znení neskoľších predpisov. Zm|uvné
stľany súhlasia so zveľejnením celého obsahu tejto zmluvy.

9.6 Zmlllva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami oboch zmluvných stľán.

Zmluvné stľany sa v súlade s ustan. $ 47a ods. 2 občianskeho zákonníka dohodli na odloŽení jej
účinnosti po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa, ato až dňom doručenia kladného
výsledku oveľenia pľocesu veľejného obstaľávania po podpise tejto zmluvy t. j. pozitívnej spľávy
z kontľoly verejného obstarávania, na základe ktoľého bola táto zmluva uzafuorená. vydanej zo
stľany Ro resp. So pre OPKZP.
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9.7 Poskytovateľ súhlasí so zveľejnením celej .zmluvy na webovom sídle objednávat el,a asúhlasís poskytnutím celej zmluvy Poskytovatel'ovi NFP 1 nó |ľe oP rŽp vinĺš,..*u žŕ ňä;:SoRo pre oP rŽp - SIEA. okamihom podpísania t";to'r-ruuy opľávnenými zástupcami obochzmluvných stľán je prejavený súhlas s celým:.: ou.uľ'o- 
"

objednávateľ a poskytovatel' sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mat, informáciu oakejkol'vek skutočnosti alebo okolnosti, ktoľá by ."hi;;;i"-o či nepriam o zmaňt alebo podstatnest'ažiť plnenie pľedmetu zmluvy,je táto zmluvná stľanä |ávinná bózodkladne o tejto skutočnostialebo okolnosti infoľmovať dľuňú zmluvnú stranu.

Zmluvaje vyhotovená v štyroch ľovnopisoch, pričom poskytovateľ obdľží jeden (1) ľovnopisa objednávatel' tľi (3) rovnopisy zmluvy.

9.8

9.9

9'I0 Zmluvné stľany sa dohodli, že komunik ácia zmluvných strán bude prebiehať výlučne písomne (ajfaxom, e-mailom).

9'11 Zmluvné stľany-podpisom tejto ^!:l poskytujú súhlas na spľacovanie svojich údajov v súlades nariadením GDPR a zákonom o. rg/20is Z" z|o ochľane osobných údajov a o Znene a doplneníniektoých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo jenevyhnutné pľe ľiadnu identifikáciu zmluvných stľán na účely plnenia tejto zmluvy, a to počastrvania tejto zmluvy, najneskôr však |o |ehoiľ vysporiadanĺu usä*y.r, záväzkov vzniknutých nazáklade tejto zmluvy a uplynutĺm archivačnej áoby.'

9'l2 Zmluvné stľany vyhlasujú, že zmluvuuzatvoľili nazákladeich slobodn ej avážnejvôle, nie v tiesniani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne pľečítái, jej obsahu po rozumelia na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. r ]

V Prievidzi dňa 20.lO.202O

za poskytovatel'a

Monika Niková
konatel'

V Šali dňa ....}'1.]1O' zoĹ c

ZA ednávate

Mgľ' Jozef Belický
primátoľ mesta Šal'a

*

TO

ĺ *

* ý

*

NUNAVUT, s.r.o.
Snežlenkovó 74

971 01 PRIEVIDZA
|Co:44 ó3l szs, otČ: zÚzzllaotl


