ZMLUVA o sLUŽBÁcH č.2o2ol23_8
ev. č. objednáva ter aQ.?.lzozl
uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorŠĺchpredpisov medzi
zmluvnými stranami:

objednávateľ:
Názov mesta:
Sídlo:

lČo:
DlČ:

Bankové spojenie
ČísloúČtu:

ZastÚpený:

Mesto šaľa

Námestie Svätej Trojice é.7,g27 í5 Šaľa
00306185
2021024049
Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Šaľa
sK82 0900 0000 005í 24306282
Mgr. Jozef Belický - primátor mesta Šaľa

ďalej len,,objednávatel"'

a

Poskytovateľ:
obchodné meno:
Sídlo:

lČo:

PROJECT PARTNERS, spo!. s r.o.
Stará Vajnorská í43219í,83í04 Bratislava
446 345 95
202279 4565

DlČ:
lČ DPH:
Banka:

sK2022794565

Čísloúčtu:
Zastúpený:

Zapĺsaný:

Tatra banka, a.s.
sK861 1 00000000262317 4903
konateľom: lng. Luciou Borsíkovou
v obchodnom registri okresného sÚdu Bratislava l, oddiel: Sro, vloŽka č.
5755218

ďalej len,,poskyltovateľ"

článok í

Predmet zmluvY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je zäväzokposkytovateľa vypracovať pre objednávateľa Žiadosť
o nenávratný finančný príspevok a poskytovať objednávateľovi sÚčinnosť s úkonmi sÚvisiacimi s
vypracovaním Žiadosťou pre projekt,,Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Saľa" a zároveň je
predmetom tejto zmluvy záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi odplatu za vypracovanie
Žiadosti a za sluŽby súvisiace so Žiadosťou.
1.2 Žiadosťou sa na účelytejto zmluvy rozumie žiadost'o poskytnutie Nenávratného Íinančného
príspevku v rámci oP lnteqrovaná infraštruktúra 201 4 _ 2020. prioritná os _ 7. lnformačná

spotočnosť.vÝzva č. oPtt-2021/7/16-DoP. s názvom ..Rozvoiqovernance a úrovne informačnei a
kvbernetickeibezpečnostiv podsektore VS" na financovanie projektu objednávateľa, ktoný sa
odovzdáva riadiacemu orgánu (ďalej len ,,žiadosť).

1.3 Riadiacim orgánom sa na Účely tejto zmluvy rozumie Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky pre operačný program lntegrovaná infraštruktúra2014 _2020 a Ministersfuo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sprostredkovateľským orgánom (ďalej len
,,riadiaci orgán').
1.4 Vypracovanie Žiadostio

NFP pozostáva z nasledovných sluŽieb:

Projektový spis

o

kompletné formálne a formulačnévypracovanie obsahu osnovy projektového spisu
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o
.
o

konzultácie a poradenstvo s riadiacím orgánom predmetnej výzvy v mene objednávatel'a
poradenstvo a kooperácia pri kompletizácii povinných príloh objednávateľa podľa poŽiadaviek
Programového manuálu a v zmysle Usmernenia pre Vypracovanie Projektového spisu

konzultácie s objednávateľom

a

nákladových poloŽiek Žiadosti o NFP

zainteresovanými projektantmi ohl'adne oprávnenosti

Ziadost'o NFP

.
.
o

spracovanie formulárov projektovejŽiadosti o NFP
poradenstvo objednávateľovi prizabezpečovanídokladov a potvrdeníod sÚdnych inštitúcií

poradensfuo

objednávateľa

pri

zabezpečenípreukázania majetkových vzťahov k nehnuteľnostiam

Fina!izovanie projektovej dokumentácie
. kompletizácia potrebných dokumentov a príloh
. zabezpečenie potrebného mnoŽstva vyhotovenÍ projektu podľa platných poŽiadaviek
o priebeŽná a finálna kontrola formálneho, odborného a vecného obsahu Žiadostĺo NFP

Článor z
Práva a povinnostizmluvných strán
2.1 Zmluvné strany sa dohodli, Že poskytovateľ vypracuje pre objednávateľa Žiadost' o
zverejnení Výzvy a objednávateľ si splní povinnost' podľa bodu 3.2 tejto zmluvy.

NFP

po

2.2Yýzvou sa pre účelytejto zmluvy rozumie výzva na predkladanie Žiadostí v rámci oP lntegrovaná
infraštruktÚra 2014 _ 2020, prioritná os - 7. lnformačná spoločnost', výzva č. oPll-2021l7l16-DoP,
s názvom ,,Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS"
(ďalejlen ,,výzva).
2'3 Zverejnením výzvy sa pre účelytejto zmluvy rozumie deň zverejnenĺa výzvy riadiacim orgánom na
jeho internetovej stránke.
2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje riadiť sa pokynmi objednávateľa, teda pri plnení záväzkov vyplývajúcich
mu z tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou' v súlade so záujmami objednávateľa a
podľa tejto zmluvy. odbornou starostlivosťou sa pre účelytejto zmluvy rozumie najmä vypracovanie
Žiadosti v súlade s prísluŠnoupríručkoualebo metodickým pokynom pre Žiadateľov o nenávratný
finančný príspevok, ktoré riadiaci orgán vydá v súvislosti s opatrením a výzvou.

2.5 objednávatel' sa zaväzuje poskytovat' poskytovateľovi všetku súčinnosťpotrebnÚ na splnenie
povinnostĺ poskytovateľa podľa tejto zmluvy' najmä poskytnúťmu na poŽiadanie všetky informácie
a predloŽiť všetky dokumenty, ktoré má k dispozícii alebo ich od neho poskytovateľ poŽaduje.

2.6 Poskytovateľ vypracuje Žiadosť na základe sÚčinnosti podl'a bodu 2.5 tejto zmluvy. Poskytovateľ
po zverejnení výzvy poŽiada objednávateľa, aby mu predloŽil všetky dokumenty a informácie potrebné
na Vypracovanie Žiadosti, ktoných zoznam mu poskytovateľ vopred oznámi. objednávateľ sa zaväzuje
poskytnÚt' poskytovateľovi všetky dokumenty a informácie potrebné k vypracovaniu Žiadosti do
pätnástich kalendárnych dníodo dňa podpisu tejto zmluvy.

2.7 Poskytovateľ po obdrŽaní všetkých potrebných dokumentov
vypracuje Žiadosť.

a ĺnformácií od objednávatel'a

2.8 Poskytovateľ odovzdá Žiadosť V mene objednávateľa riadiacemu orgánu najneskÔr tri pracovné
dni pred termĺnom podania Žiadosti na riadiaciorgán.
2.9 Poskytovatel' odovzdá Žiadosť sprostredkovateľskému orgánu (MlRRl SR) v mene objednávateľa
osobne, alebo podanĺm na poštovúprepravu alebo kuriérsku prepravu. Pri osobnom odovzdaní
Žiadosti musí byť o odovzdaní a prebratí Žiadosti spísaný preberací protokol. Pri odovzdaní Žiadosti
podaním na poštovúprepravu alebo kuriérsku prepravu sa za deň odovzdania Žiadosti povaŽuje deň
podania Žiadosti na prepravu.
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2.10 Poskytovatel sa zaväzuje skontrolovat' Žiadosť pred jej odovzdaním Ro/soRo,
skontrolovat' zoznam oprávnených nákladov.

najmä

2.11 v čase od podania Žiadosti aŽ do jej schválenia alebo zamietnutĺa riadiacim orgánom sa
poskytovatel zaväzuje poskytovat' objednávatel'ovi všetku sÚčinnost' a pomoc potrebnú pri zmene

Žiadosti, doplneníŽiadosti alebo pri inej skutočnosti súvisiacej s podanou Žiadostbu.

článok 3
Odplata

3.í Cena za vykonanie sluŽieb sa stanovuje na základe akceptovanej cenovej ponuky č.'lglo8l2o21
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, Že objednávatel' zaplatĺ poskytovatel'ovi odplatu za vypracovanie

Žiadosti o NFP v dvoch splátkach a to v celkovej sume:

500 EUR bez DPH
7OO EUR - DPH
4 200 EUR s DPH, slovom:štyritisícdvestoeur
3

eur

Poskytovatel'vystaví faktÚry v súlade sustan. s 340b zákona č' 513/'l991 Zb. obchodný zákonník
v platnom znení so 14-dňovou splatnost'ou a to: prvú čast' vo výške 50% z celkovej sumy diela do 7
dní odo dňa odovzdania skompletĺzovaného spisu ŽoNFP riadiacemu orgánu a druňri časi'platby do 7
dní od vydaného rozhodnutia Ro/soRo o schválenĺŽiadosti o NFP.

3.3 Pri omeŠkaníobjednávateľa so zaplatením odplaty alebo jej časti poskytovatel'ovi sa objednávateľ
zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,o5% (slovom pät' stotín percenta)
zdlŽnq sumy za kaŽdý deň omeškania a poskytovateľ má právo nepokračovať vo vypracÚvaní

Žiadosti ani poskytovanísÚčinnosti aŽ do úplného uhradenia dlŽnej sumy vrátane zmluvnej pokuty.

článok 4
Spoločnéustanovenia
4.1 Poskytovateľ má právo poverit'vypracovaním Žiadosti, prípadne jej časti tretiu osobu. Vtakom
prípade poskytovatel'zodpovedá objednávateľovi tak, ako keby Žiadosť alebo jej časťvypracoval sám.

4.2 objednávateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas podľa zákona č,. 428l2OO2 Z. z. o ochrane osobných
Údajov v znení neskorŠĺchpredpisov so spracovaním osobných Údajov v rozsahu vŠetkých osobných
Údajov poskytnutých objednávateľom poskytovateľovi na základe tejto zmluvy pre vlastné potráoy

poskytovateľa a pre potreby osÔb spolupracujÚcich s poskytovateľom pri plnenÍ záväzkov
poskytovateľa podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uvádzat' obchodné meno objednávatel'a
v rámci svojej propagácie a reklamy'

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, Že umoŽní oprávneným orgánom verejnej správy vykonat' kontroĺu
súvisiacu so Žiadost'ou objednávateľa, na ktoný bol poskytnutý finančný príspevok, v rozsahu a za
podmienok ustanovených v právnych predpisoch Slovenskej republiky a v právnych aktoch
EurÓpskych spoločenstiev a Európskej Únie.

článok s
Závereénéustanovenia
5.1 Zmluvné strany berú na vedomie skutočnost', Že vypracovaním apodaním Žiadosti nevzniká
objednávateľovi nárok na poskytnutie nenávratného finančneho príspevku. Poskytovatel'nezodpovedá
za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne prípadným neschválenÍm alebo čiastočnýmschválením
Žiadosti.

5.2 Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, Že všetky spory, ktoré vzniknÚ z tejto zmluvy, vrátane
sporov o jej platnost', výklad alebo zrušenie, budú riešenépred Stálym rozhodcovským súdom
zriadeným spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a.s., so sídlom Karloveské rameno 8, 841
04 Bratislava, lČo: 35 922 761, zapísanou v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel

..-.-
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Sa, vloŽka Č. 3530/8 (ďalej len ',rozhodcovský súd") podl'a vnútorných predpisov rozhodcovského
súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského sÚdu.
Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konanĺ podriadia s tým, Že takéto
rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečnéazäväzné.
5.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch identických vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre kaŽdÚ

zmluvnú stranu.

5.4 Táto nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

a

účinnosťdeň

nasledujúci po jej zverejnení na internetovej stránke mesta Šaľav zmysle $ 5a zákona é,.21112000 z'
o zmene a doplnení niektoných zákonov (zákon o slobode
informácií) v platnom znení. Zmluvné strany sÚhlasia so zverejnenĺm zmluvy v celom jej rozsahu.

z. o slobodnom prístupe k informáciám a

5.5 TÚto zmluvu je moŽné menit' len na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán, a to vo forme
písomných dodatkov k tejto zmluve.
niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, či neÚčinným,
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajÚ platné a účinné.Zmluvné strany sa
v takom prĺpade zaväzujúdodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné či neúčinnéustanovenie
ustanovením p|atným či Účinným, ktoré čo najlepšie zodpovedá pÔvodne zamýšl'anému úČelu
ustanovenia neplatného či neúčinného.Do uzavretia takého dodatku platÍ zodpovedajúca právna
ú prava vŠeobecne zäväzných právnych pred pisov Slovenskej repu bli ky.

5.6

V prĺpade, ak

5.7 Zmluvné strany vynaloŽia vŠetkoúsilie, aby priateľsky urovnali akýkoľvek spor týkajúci sa plnenia
tejto zmluvy, ktoný vznikne medzi nimi. Ak sa nepodarĺ urovnať spor iným spÔsobom, sú na riešenie
sporov zmluvných strán ýkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie príslušnésúdy Slovenskej republiky.

5.8 Pri plnení podmienok tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia predovšetkým jej ustanoveniami,
vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného

zákonníka a ostatnýmivŠeobecne záväznými predpismi platnýmiv Slovenskej republike.

5.9 Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v troch (3) rovnopisoch povahy originálu, pričom
dva (2) rovnopisy obdrŽí objednávateľ a jeden (1) rovnopis poskytovateľ.
5.10 Zmluvné strany vyhlasujú, Že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne aváŽne,
Že sa zhoduje s ich prejavom vÔle, zmluvu si prečíta|ia svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím
vlastnoručným podpisom.

objednávateľ:

Poskytovateľ

V Šali,dňa23.8.2021

Y Bratislave,
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lng. L'ucia Borsíková
konateľka spoločnosti

PROJECT PARTNERS, spol. s

r.o.
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