zMLUvA o PosKYTovANÍ sLUŽIEB

č.

12021 ?a

halz

uzatvorená podlä ustanovenia $ 269 ods. 2 zákonač)' 5l3/I99l Zb.
obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (d'alej len,,obchodný zákonník.,)
(d'alej len,,Zmluva")

článok I.
Zmluvné stľany

1.1. objednávatel':

Mesto Šal'a

Sídlo:

Námestie Svätej Trojice 7,927 15 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický, pľimátor mesta

Štatutárny orgán:

IČo:
DIČ:

003061 85

2021024049
Slovenská sporitel'ňa, a.

Bankové spojenie:

IBAN:
Telefon:
E-mail:
(dälej len,,objednávate

s.

sK35 0900 0000 00st 4479 4498
03 | I 7 7 05985 Poskytovatel'
mesto@sala.sk
l*,)

a

1,2.

Poskytovatel':
Sídlo:
Štatutáľnyorgán:
ICO:
DIČ:
lČ opH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):
Zapísaný:
Kontaktná emailová adresa

Ing. Tomáš Kozlík
Pri cvičisku t767l8,949 01Nitra
Ing. Tomáš
50 860 704

Kozlík

rc32264376
xxxxxx
SLSP a. s.
SK84 0900 0000 0002 3003

GIBASKBX
ŽR oU Nitra

atelefonnečíslo:tomaskozlikS@gmail.com,0903/326oo8

(dhlej len,,Poskyovatel*.)
(objednávatel'a Poskytovatel'dälej aj ako ,,Zmluvné strany" alebo jednotlivo Zmluvná strana..)

článot II.

WoDNÉ USTANoVENIA
2.1

2.2

Táto Zmluva o poskytnutí služieb externého riadenia sa uzatvára na základe výsledku verejného
obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zitkona č,. 34312015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o Zmene a doplnení niektoqých zákonov v znení neskoršíchpredpisov.

Základným účelomZmluvy

je

zabezpečenie extemého riadenia pre projekt: ,,Moderné

technológie _ Šahna ceste SMART, KóJ projektu: 3l107lA556, podl'a podmienok výzvy 6PII2020/7/Il-DoP (d'alej len ,,výzva") s dohodnuým rozsahom financovania z prostriedkov
štrukturálnych fondov EÚ v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
pľíspevku, Číslozmluvy: é.876/202l - Z3l1071AsS6 (zo dňa 23.7.2ozl),číslo
zmluvy mesta
Šaľa:537/202l (d'alej lón ,,zmluva o poskytnutí NFP), ktorá je zveľejnená na:

L

2.3'

https://www.crz.govsWzmluvď5863883/ ako aj podlh podmienok operačného progÍamu
Integrovaná infľaštruktura ( ďalej len ,,operačný program..).
Poskytovatelbm nenávratných finančných prostriedkov EU (d'alej len,,NFP EÚ") - Riadiacim
orgánom pre oP II je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
sprostredkovatel'skýnl orgánom pre oII je Ministerstvo investícií, regioná|neho ľozvoja a
informatizácie S lovenskej ľepubliky (d'alej len,,MIRRI..).
Názov Pľojektu Modeľnétechnológie - Šaľana ceste SMART
operačný pľogľam 311000 - Integrovaná infľaštruktúra
SpoluÍinancovaný z
Európsky fond regionálneho rozvoja
Pľioritná os:
31 1070 - Infoľmačná spoločnosť
ŠpeciÍictcýciel': 3
11070041 - 7.4 Zýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre občanov
Pľijímatel'
Mesto Šal'a
Kód výzvy
oPII-2020/7/l l-DoP
Kód projektu:
31l071AsS6
oblast'inteľvencie: 079 - Prístup k informáciám verejného sektoľa (vrátane elektronickej
kultury s otvoreným prísfupom k údajom' digitálnych kniŽníc'
digitálneho obsahu a elektronického cestovného ruchu)

2.4.

Dodávatel'pre hlavné aktivity Projektu ,,Moderné technológie
- Šaľana ceste SMART" bude
vybraty na základe veľejnéhoobstarávania.. Infoľmácia o dodávatel'ovi resp. dodávatelbch
hlavných aktivít pľojektu bude Poskytovatelbvi zaslanäemailom hneď po nadobudnutí účinnosti
zmlúv.

článok IIt
PREDMET ZMLUVY
3.1

3.2

3.3.

Predmetom tejto zmluvy.. je záväzok Poskytovatel'a zabezpečiťexterné riadenie projektu
,,Moderné technológie - Šal'a na ceste SMART" (ďalej aj ,,projekt") financovaného z vlastných
finančných prostriedkov objednávatel'a a štrukturálnych fondov EU (Európsky fondu regionálneho
rozvoja), oP Integrovaná infraštruktúra,kód výzvy: )PII-2O2O/7/Il-DoP. objednávatel' je
povinný poskytnúť Poskýovatelbvi súčinnosťnevyhnutnú k riadeniu a včasnémuplneniu
zmluvy azaplatiť Poslgrtovatelbvi dohodnutú odmenu za poskytnuté služby podlä člránku II. tejto
Zmluvy.
Predmet Zmluvy je špecifikovaný vo ýzve na predkladanie cenoých ponúk predložených
objednávatelbm ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťažeo uzavretie tejto Zmluvy
ako aj v prílohe č. l tejto Zmluvy.
Pri vykonávaní služieb spojených s predmetom tejto Zmluvy bude Poskytovatel' postupovať
samostatne, s náležitou odbornosťou na profesionálnej úrovni v súlade s dokumentami podl'a ods.
3.6 tejto zmluvy a bude dodržiavať odborné pokyny a inštrukcie zo strany dohodnutého zástupcu
objednávatel'a. Poskytovatel' sa zaväzuje riadne a včas plniť služby podl'a časového
harmonogramu projektu a je povinný zabezpeéiť potrebné množstvo kvalifikovaných

zamestnancov.
3.4
3.5.

Poskýovatel' taktiež vyhlasuje, že disponuje dostatočnými odbornými kapacitami, aby splnil
predmet zálkazky podlä požiadaviek tejto zmluvy.
Pľedmetom zmluvy je tiež zétväzokobjednávateľa zaplatiť poskýovatelbvi za zabezpeéenie a
vykonanie externého riadenia projekfu ,rModeľné technológie
Šal'a na ceste SMART.., a to

-

3.6.

za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
Poskytovateľ sazaväzuje pre plnení pľedmetu tejto zmluvy postupovať v súlade so:

a)
b)

Zmluvou o poskýnutí NFP 23l l07lAss6
Systémom riadenia pŠlr'vplatnom znení,
2

c)
d)
e)

Podmienkam i výzvy : oPII-2020/'7 / l l -DoP,
operačným progľamom Integrovaná Infraštruktúra
s predloženou a schválenou Žiadosťou o

NFP3l l070AS36
0
s)

poskynutie NFP a jej prílohami

metodickými pokynmi, príručkamiriadiaceho orgánu a sprostredkovatel'ského orgánu či

centľálneho koordinačnéhoorgánu
s právnymi predpismi SR

(d'alej aj ako ,,riadiaca dokumentácia.,).

článok tV.

čas ĺ MIEsTo PLNENIA
4.1.

4.2

Poskytovatel' je povinný realizovať služby uvedené v Článku III. Tejto zmluvy v rozsahu
a v súlade s teľmínmi uvedenými v Zm|uve o poskyĺrutínenávratného finančnéhopríspevku
a v príručkepre prijímatel'a počas celej doby implementácie Projektu, tj. až do ukončenia
finančnej realizácie projektu. Termín na odovzdanie jednotlivých monitorovacích správ, žiadostí
o platbu a ostatnej dokumentácie stanovuje Ro, pričom predpokladaný časoqý rozsah je 260
človekodní.
Miesto plnenia zmluvy: priestory objednávatelh alebo iné miesto' podl'a dohody Poskyovatelä
a objednávatel'a.

článotĺV.

CENA SLUŽBY A PLAToBNÉ ponľnnľry
5.1

5.2

Celková cena predmetu plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.
18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení podl'a vysúťaženejceny vo verejnom obstarávaní podlä
zákona č). 34312015 Z. z. o verejnom obstaľávaní a o zmene a doplnení niekto4ých zákonov
v znení neskoršíchpredpisov'
Celková cenazapredmet plnenia podlä čl. I. tejto zmluvy predstavuje:
Cenu bez DPH: xxxxxxxxxx EUR
DPH xxxxxxxxxxxxxxxxxx EUR
Cenu s DPH: 10 176,40 EtlR
:

V

cene sú zahrnuté všetky priame aj nepriame náklady súvisiace s poskytnutím služby.
Poskýovatel' si nebude uplatňovať žiadne d'alšie náklady voči objeánávatelbvi, a teda
Poskýovatel' prehlasuje, že cena uvedená v tejto zmluve je konečná a predmet zmluvy zabezpeéí
v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene.

5.3

5.4.

5.5

5.6

Pre plynulú implementáciu projektu bude Poskýovatel' fakturovať predmet zákazky podlä
skutočne odpracovaných hodín (človekodní pričom l človekodeň: 8 hodín, l
hodina: 60 minút)
na projekte v 6 mesačných intervaloch, vždy po uplynutí daného kalendárneho
mesiaca.

Faktúry vystavené poskýovatelbm v súlade s touto zmluvou budú splatné do 60 dní
odo dňa
doručenia faktúry objednávatelbvi. Zmluvné strany vyhlasujú, že uvedená lehota nie je
v hrubom
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkovéhovzťahu,
nakol'ko je predmet
realizácie spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Pľávo na úhľadufaktúry vznikáriadnym a včasným výkonom činnostípodl'a
čl. il. tejto Zmluvy.
V odmene poskýovatelä podl'a ods. 5.2 tejto Zmluvy sú už zahrnuté všetky náĹlady, ktoré
poskytovatel'účelne vynaložípri plnení svojho zväzku. Poskytovateľ
bude služby vykonávať bez
poskytnutia zéúohy.
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5'7'

Faktúry vyhotoví Poskýovatel'v súlade s platnou legislatívou v platnom zneni a predloží
objednávatelbvi v dvoch originálnych qitlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto
údaje:

5'8'
5'9'

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

číslofaktúry' resp. daňového dokladu,
označenie objednávatel'aaposkytovatel'a,
peňažný ústav, čísloúčtuv zmysle zmluvy,
IČo' DIČ, objednávatelä a poskytovatel'a,
označenieživnostenského/obchodnéhoregistra,
miesto a názov pľedmetu zmluvy,
číslozmluvy, dátum jej uzatvorenia'
zdanitelhé obdobie,
deň odoslania a deň splatnosti faktury,
fakturovanú sumu'
pečiatku a podpis oprávneného zástupcu poskytovatel'a.
V pľípade, že faktura nebude mať všetky náležitosti vyžadovanétouto Zmluvou, bude sa faktúra
považovaťza neúplnúa objednávatel' je oprávnený vrátiť ju Poskytovatelbvi na doplnenie.
Pričom od doručenia faktúry objednávatelbvi plynie nová lehota splatnosti.
Úhrada faktúry bude realizovaiá prevodným príkazom na účetPoskytovatel'a uvedený v tejto
Zmluve.

5'l0' Prílohou každej faktúry budú výkazy skutočne odpracovaných človekodní potvrdené
objednávatelbm.

čHnokvI.
ZoDPovEDNosŤ zA v ADY,ZÁRUKA
6.1

6.2

Poskytovatel' zodpovedá za to, že zétleŽitosti objednávatelä dohodnuté touto Zmluvou
budú
zabezpečene v celom rozsahu v súlade s touto Zmluvou a v súlade so všeobecn e záväznými
právnymi pľedpismi a noľmami.
objednávatel' je oprávnený reklamovať kedykol'vek nedostatky poskytnutej činnosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklamáciu je objednávatel' povinný uplatniť bezodkladne, písomne
u
Poskytovatel'a.

6.3

Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávatel'a na náhľadu
škody
spôsobenej omeškaním plnenia alebo nesplnením požadovaných parametrov plnení podlä
dokumentov uvedených v ods. 3.6. tejto Zmluvy a pľávo na náhľadu skóay spôsobenej na
majetku
objednávatelh, ktoré spôsobí Poskýovatel'pri poskytovaní služby. Štoäoupodl'a tähto odseku
sa okrem iného rozumie aj nepľeplatenie NFP, aj čo i len časti NFP, zo strarly
a Ro pre oP I1p
resp' So pre oP IľPoskyovatelbv z titulu omeškania Poskýovatel'a s dokončením
a splnením a
služieb riadenia projektu alebo nesplnením poädovaných parametrov podlä riadiacej
dokumentiĺcie uvedenej v ods. 3.6 tejto Zmluvy

článok VII.

PoVINNosTI ZMLUVNŕCH STRÁN
7.1

objednávatel' je povinný poskytnúťnevyhnutnú súčinnosťpotrebnú pre
naplnenie predmetu
zmluvy, najmä je povirurý:

a)
b)
c)

poskytnúťPoskyovatelbvi potrebné podklady, dokumený, listiny alebo
iné písomnosti,
ktoľémá k dispozícii, a ktoré sú potrebné pre poskytovanie služieb
externého ľiadónia _ napr.
el. verziu žiadosti o NFP, študie uskutočnitelhosti'rozpočtu,TCo,
na vyzllanie Poskýovatel'a v nevyhnutnom rozsahu spoluprácu pri zadováŽení podkladov,
vystavení splnomocnení, doplňujúcich údajov a upresnení pre riadny výkon
externého
riadenia v rozsahu predmetu tejto zmluvy
Poskytnúť prístup do ITMS2Ol4+.
4

7.2

Poskytovatel' je povinný najmä:

a)

b)
c)
d)
e)

odborné činnosti a záležitosti v intenciách zmluvy zabezpečovať s náležitou starostlivosťou
a odbornosťou' ako i v súlade so záujmami objednávatel'a,
včas a v predpísaných alebo inak písomným záznamom podpísaným zástupcami zmluvných
strán dohodnuých lehotách poskytnúť služby podlä predmetu zmluvy,
včas informovať o každej vzniknutej mimoľiadnej situácii, ktorá môže mať za nĺásledok
zmenu projektu,

včas informovať o akomkol'vek zistenom nedodržanízmluvných podmienok podl'a zmluvy
o poskytnutí NFP medzi Mestom Šaľaa Poskýovatelbm NFP, teda Ro pre oPI| resp. SP
pre OPII.
najneskôr pri podpise Zm|uvy o poskýnutí služieb externého riadenia projektu preukázať
objednávatelbvi platnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu pľi poskýovaní
odborných služieb v oblasti zabezpečenia riadenia projektu na predmet Zmluvy. Toto
poistenie musí mať Poskýovatel'platné počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Porušenie
tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Clánok VItr.

oSTATNE USTAI\ĺoVENIA

8.1
8.2

Poskytovatel' sa zaviizuje, že jeho účasťna prípadných následných konholách riadiaceho orgánu,
resp. So pre oP II alebo iných kontrolných orgránov EU fýkajúcich sa realizovaného projektu v
priebehu 5 - ročnéhonásledného monitorovacieho obdobia po ukončeníprojektu (rozumie sa
projektu podl'a zmluvy o poskytnutí NFP) bude bez nároku na odmenu.

Poskýovatel' je povinný poskytnúť súčinnosťpri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s poskýovanými službami kedykol'vek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskýnutí nenávratného finančného príspevku NFP uzatvorenej medzi objednávatel'ov
a poskýovatelbm NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť.
oprávnenými osobami Poskytovatelä NFP na vykonanie auditu/kontroly sú najmä:
a) poskýovateľ NFP (Ro pre oP II - Ministerstvo dopravy a qýstavby SR, So pre oP II _
Ministerstvo investícií' regionálneho rozvoja a informatizácie - MIRRI SR) a ním poverené
osoby,
b) Najvyššíkontrolný úrad SR, príslušná Správa ťrnančnejkontroly, CeľtiÍikačnýorgán a ním

c)
d)
e)

poverené osoby,

orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
osoby prizvané vyššie uvedenými oľgánmi v súlade s príslušn1ýmiprávnymi predpismi SR a
EU.

Clánok IX.

zÁľrx zMLtIvY

9.l

9.2
9.3

Poskytovatel' Zmluvný vzťah zaloŽený touto zmluvou zaniká schválením záverečnej
monitorovacej správy a záverečnej žiadosti o platbu, ktorú je objednávateľ povinný predložiť
poskýovatelbvi nenávratného finančnéhopríspevku v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5
YZP Zmluvy o poskytnutí NFP č.8761202l - Z31107IA556 zo dňa23.7.2021 resp. Finančným
ukončenímprojektu.

Zmluvné stľany majú právo od tejto zmluvy odstúpiťpodlä tejto zmluvy' ľesp. v súlade s
ustanovením $ 344 a nasl. zákona é. 513/1991r. Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.

objednávatel'je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany
Poskytovatel'a.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje skutočnosť, ak Poskýovatel':
a) poskytuje služby v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto Zmluve, a ktoré

5

Poskýovatel' neodstráni napriek písomnému upozorneniu objednávatelb

V

pnmeraneJ

dodaiočnej lehote poskytnutej mu na tento účel,

b) v rozpore s touto Zmluvou

9.5
9.6

nepokračovať v plnení zmluvy,

niektoré práva alebo
bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a previedol všetky alebo
zŕtväzky vyplýväjúcezoZmluvy natretie osoby alebo,
nenávratného
d) neplní poskýovanie predmetu "*lu,ry v súiade so zmluvou o poskytnutí
finančnéhopríspevku.
podstatného porušenia zmluvných
Poskytovatel' je oprávnený odstúpiťod zmluvy v prípade
podmienok sa považuje
podmienok Zo strany objednávateľa. Zapoarturne po.uš"ni" imluvných
skutočnosť, ak objednávatel':
a) neposkytuje súčinnosťnevyhnutnú na riadne poskýnutie služieb Poskytovateľovi'
sa realizácie projektu' ktoré
b) úmyselne zatají Poskytovatel'ovi relevantné informácie ýkajúcePoskýovatelb
pri plnení tejto
by mohli mať vplyv na uzavretie tejto Zmluvy alebo na postup
Zmluvy,
nezaplatíPoskýovatelbvi ľiadne a včas dohodnutú odplatu'
c)
za škodu pri poskýovaní
d) Neudrží v platnosti poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti
zmluvy počas celej
predmet
na
odborných služieb v iblasti zabezpeéenia riadenia projektu
doby platnosti tejto ZmluvY.
byt' uvedený dôvod odstúpenia a
odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnúformu, musí v ňom
jeho úiinky nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej stľane.
strán vyplývajúce z tejto
odstúpenímod Zmluvy zanikajú všetky práua a"povinnosĺi zmluvných
ákonné sankcie'
Zmluvy,okrem nárokov na náh-radu sroaý' nárokôv na zmluvné alebo

c)'
9.4

prestal Poskytovať služby alebo inak prejavil úmysel

Článok X.

z^vEREčNE USTANovENIA
10.1 Práva a

zmluvných strán uvedených
zátväzky z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov

článku I. tejto Zmluvy.

povinností. vypýajúcich z
Io.2 Zmluvné strany preĹlasujú, že sú si vedomé existencie prátv a
v zĺenineskoršíchpredpisov
ustanovenia 5 +lianasl. zá,kona é.40l\g64Zb. občiansky zákonník
zmene a doplnení
a $ 5a zákona é. 2:-Il2oo0 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o

Z. z. o ochľane osobných
niekto4ých zákonov v znení neskorších predpisov azitŔonač. 18/2018
Zmluvné strany
predpisov.
neskorších
údajov a o zmene a doplnení niektoďch záŕonov v znení
súhiasia so zverejnením celého obsahu tejto Zmluvy'
stranami, resp' ich
l0.3 Zmluva nadobúäa platnosť dňom jej podpísaňia oboma zm1uvnými
Z' z' o slobodnom
oprávnenými zástupcami. Táto z-luua;e'u zmysle $5a zákona é.2IIl2o00
neskorších predpisov
pľlstupe k informáciám a o zmene a doilnení niektoq;ch zákonov v znení
webovom sídle
povinne zverejňovaným dokumentom - zmluvou, ktoľá sa zverejňuje na
na webovom
jej
zverejnení
po
objednávatel'a (www.sala.sk). Táto Zmluva nadobúda účinnosť
verejného
kontroly
post
joručenia
ex
pozitívnej správy od Poskýovatel'a NFP z
sídle až dňom
odsúhlasení
ďbornu Žmluvnými stranami po predchádzajúcom
obstaľávania po podpise
'mluvy
zo sffany ľosŔytóvatel'a (Riadiaceho orgĺánu pre 6PII resp. So pre oPII.
Zm|uvy Poskytwatetbvi NFP pre oP I, resp' So pre
10.4 Poskytovateľ súhlasís poskytnutĺ.
""í.j opráínenými zástupcami oboch Zmluvných strán je
oP 11. okamihom poapisaníu tejto zmlrivy
prejavený súhlas s celým jej obsahom.
ktoré budú
10.5 Meniť alebo doplňouuľ oĹ*n tejto Zmluvy je možnélen foľmou písomn;ých dodatkov,
stľán'
datované, číslovanéa podpísanďoprávnenými zástupcami oboch Zmluvných
prebiehať
bude
strán
ýlučne písomne
10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že kómunikiciaZm|uvných
(aj e-mailom).
jeho rozporu s právnymi
10.7 Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku
takomto prípade
predpismi SR;Eú, ;"ilôsobí tá neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa v

6

zaväzuj;ľ bezodkladne vzájomným rokovaním nahĺadiťneplatné mtluvné ustanovenie novým

ptatnyň ustanovením tak, abr bol zachovaný pôvodný účelZmluvy a obsah jednotlivých

ustanovení Zm|uvy.
lo.8 Zmluvné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami ákona č5l3/I9gl. zu. Ôbchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych
predpisov Slovenskej republiky.
v tesni
l0.9 Žmluvné strany potvrdzujú, žó konali nazáklade slobodnej vôle, Zmluva nebola uzavĺetá
jej
obsahu
prečítali,
za nápadne nlvýhodných podmienok, pod nátlakom a že si Zmluvu
porozumeli, súhlasia s ním a naznak súhlasu ju podpisujú.
10.10 Žmluvné strany podpisom tejto Zmluvy postyt'iĺ šúhhsna spracovanie svojich údajov v súlade
s nariadením copR a zákonóm č. l8/2-0i8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zĺnene a doplnení
je
niekto4ých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto Zmhvy, čo
počas
to
a
Zmlavy,
plnenia
tejto
nevyhnutné pre riadnu identifikáciu Zmluvných strán na účely
trvania tejtoZmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všet\ých zátväzkov vzniknuých na
zétkladetejto Zmluvy a uplynutím aľchivačnejdoby.

štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, pričom jedno (1)
vyhotovenie obdržíPos\rtovatel'a tri (3) vyhotovenia obdržíobjednávateľ.

10.11Táto Zmiuva sa vyhotóvuje

v

Prílohy: 1. Špecifikácia činnostíslužieb externého manažmentu

V ŠaĽ,dňa ...?!;.!& ;..p.ä2.

V Nitre, dŤn25.I.2022
Za Poskytovatefu* .

Pĺi cr'ičisku 17 67 1
94 9 01 Nitľa
]Čo 50 07

Ing. Tomáš

Za objednávatelb:

Tomáš Koz;iĺk
s:

Kozlík
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Príloha č. l

Činnosti spojené so zabezpečením riadenia projektu, finančným ľiadením,projektovým riadením a
monitoringo m (260 č|ovekodní):

a\

b)
-

c)
d)
e)
o
g)

h)
i)

j)
k)
l)

Zatezpeéenie činnosti súvisiacich s projektoqým manažmentom predmetu zátkazky

(koord inácia aktivít proj ektu)'

Spľacovanie a podänie žiadostí o platbu (priebežnéplatby, zävereénej platby v zmysle
Piojektovej zmluvy a interného finančného plánu čerpania vrátane záverečného vyúčtovania
projektu) formou predfinancovania resp' refundácie, resp. ich doplnení..
Zabezpeéenie monitoringu implementácie projektu a postupy jednotliqých aktivít počas trvania
projektu.

špiacovanie a pľedkladanie všetkých druhov monitorovacích správ (vrátane príloh),
dodržiavanie termínov predkladania monitorovacích správ v zmysle Zm|uvy o NFP'
zabezpečenie doplnenia monitorovacej správy podl'a požiadavky Ro aj opakovane.

Vyprácovanie a pľedkladanie žiadostío zmenu (vrátane zdôvodnenia Zneny a dopadov zmeny),
Prípľava a vypracovanie dokumentov v písomnej alebo elektronickej forme (prostľedníctvom
poľtálu ITMŠ2014+) v rámci komunikácie zmluvných strán v procese implementácie
schváleného projektu'
Poskytovanie odborného poradenstva objednávatelbvi,.
Zabezpeéovanie komunikácie s riadiacim orgánom a poskýnutie potrebnej súčinnosti
riadiacemu orgánu počas realizácie aktivít pľojektu.
Zúčastňovanie sa kontrol na mieste vykonávaných Ro resp. iným oprávneným orgánom, ako
i druhostupňov'ých kontrol a auditov aj po ukončenírea|izácie aktivít projektu, vypracovanie
návrhu opatrení na nápravu zistených nedostatkov, ako aj návrhov písomných správ o splnení
opatrení prijaých na nápravu zistených nedostatkov a odstľánenie príčinich vzniku aj po
ukončeníprojektu.
Spolupráca pri predbeŽnej finančnej kontrole jednotlivých faktúr predložených dodávatel'mi,
kontrola náležitosti faktur a účtovnýchdokladov v zmysle zákonao účtovníctvelzákonao DPH
Sledovanie čerpania jednotlivých položiek projektu podl'a ekonomickej klasifikácie a predmetu
podpory.
Pri výkone práce je povinný spolupracovať s vedením mesta, pracovníkmi mesta
a dodávatel'mi; ktorí sa zĺeastRňiĺna realizácii projektu ,Modeľné technológie _ Šal'a na

ceste SMART(.
m) Zabezpečenie ukončenia projektu

v

súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP (vypracovanie
a zabezpeéenie dokumentov v záverečnej fáze cyklu implementácie projektu (záveľečná
Žiadosť o platbu, závereéná monitorovacia správa) a kompletizácia projektového spisu pre

n)

o)
p)

objednávatel'a.

Poskyovanie podpory a poradenstva objednávatelbvi pri ukončeníprojektu.
Zabezpeč,enie dokumentácie potrebnej k ukončeniu pľojektu a jeho vyúčtovaniu.
Riadenie implementácie projektu v súlade so schváleným harmonogramom aktivít projektu
a sledovanie plnenia meratelhých ukazovatelbv projektu.
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