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Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a § 8 

Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na poskytnutie služby s názvom 
 

„Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART: Externé riadenie projektu:“ 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO: 
 
Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Belický 
IČO:   00306185 
DIČ:   2021024049 
Tel.:   031/7705985  
E-mail:   mesto@sala.sk 
Internetová stránka: www.sala.sk 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Šaľa 
Číslo účtu:   SK35 0900 0000 0051 4479 4498 
Kontaktná osoba 
vo veciach technických: Ing. Martin Fabián, referát informatiky faby@sala.sk  
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Valentová, Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne 

fondy 
e-mail:   valentova@sala.sk  

 
 
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

Cenovú ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne, alebo do elektronickej schránky verejného 
obstarávateľa, alebo emailom. Ponuku je potrebné doručiť:  
a. adresa pre doručenie prostredníctvom pošty, kuriérom, resp. osobného doručenia: 

Mestský úrad PSČ: 927 15 Šaľa, Námestie Sv. Trojice, číslo: 7  
b. adresa na doručenie emailom: valentova@sala.sk (v prípade podpísaných originálnych 

dokumentov postačuje scan príslušného dokumentu, následne víťazný uchádzač doplní 
originály dokumentov k emailom zaslaným scanom) 

c. obal ponuky, musí obsahovať:  
- adresu verejného obstarávateľa, 
- adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania), 
- označenie: „Moderné technológie –Šaľa na ceste SMART: Externé riadenie projektu 

– neotvárať“  
- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro. 

 
 
3. Predmet obstarávania: 

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb externého riadenia projektu pre realizovanie projektu 
„Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART, Kód projektu: 311071ASS6, podľa podmienok 
výzvy OPII-2020/7/11-DOP (ďalej len ako „výzva“) a uzatvorenej zmluvy o poskytnutí 
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: č. 876/2021 - Z311071ASS6 
(zo dňa 23.7.2021),  číslo zmluvy mesta Šaľa: 537/2021 (ďalej len ako „zmluva o poskytnutí NFP), 
ktorá je zverejnená na: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5863883/ ako aj podľa aktuálnych 
podmienok pre verejné obstarávanie podľa platných príručiek a podmienok Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra ( ďalej len ako „ operačný program“).  
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Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť celý proces externého riadenia v rozsahu: riadenie 
projektu (vrátane administrácie projektu), služby zabezpečujúce sledovanie čiastkových 
a celkových výsledkov (monitorovanie a hodnotenie výsledkov projektu), zabezpečenie 
finančného riadenia projektu (vypracovávanie žiadostí o platbu, sledovanie čerpania rozpočtu 
a pod.), zabezpečenie kontroly a odborného dohľadu až po prípadnú komunikáciu s kontrolnými 
orgánmi štátnej správy.  
 
 
Názov Projektu   Moderné technológie - Šaľa na ceste SMART  
Operačný program  311000 – Integrovaná infraštruktúra  
Spolufinancovaný z  Európsky fond regionálneho rozvoja  
Prioritná os:   311070 – Informačná spoločnosť  
Špecifický cieľ:  311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti 

eGovernment služieb pre občanov  
Prijímateľ   Mesto Šaľa  
Kód výzvy   OPII-2020/7/11-DOP  
Kód projektu:   311071ASS6  
Oblasť intervencie:  079 - Prístup k informáciám verejného sektora (vrátane elektronickej 

kultúry s otvoreným prístupom k údajom, digitálnych knižníc, 
digitálneho obsahu a elektronického cestovného ruchu)  

 
Spoločný slovník obstarávania: 
Hlavný kód CPV:  79420000-4 Služby súvisiace s riadením 
Dodatočné kódy CPV: 79421000-1 Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce 
 
 

4. Typ zmluvy:    
Zmluva o poskytnutí služby „Externé riadenie projektu“ 
 
 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
- Zabezpečenie činností súvisiacich s projektovým manažmentom predmetu zákazky 

(koordinácia aktivít projektu),  
- Spracovanie a podávanie žiadostí o platbu (priebežné platby, záverečnej platby v zmysle 

Projektovej zmluvy a interného finančného plánu čerpania vrátane záverečného vyúčtovania 
projektu) formou predfinancovania resp. refundácie, resp. ich doplnení,  

- Zabezpečenie monitoringu implementácie projektu a postupy jednotlivých aktivít počas trvania 
projektu, 

- Spracovanie a predkladanie všetkých druhov monitorovacích správ (vrátane príloh), 
dodržiavanie termínov predkladania monitorovacích správ v zmysle Zmluvy o NFP, 
zabezpečenie doplnenia monitorovacej správy podľa požiadavky RO aj opakovane, 

- Vypracovanie a predkladanie žiadostí o zmenu (vrátane zdôvodnenia zmeny a dopadov zmeny), 
- Príprava a vypracovanie dokumentov v písomnej alebo elektronickej forme (prostredníctvom 

portálu ITMS2014+) v rámci komunikácie zmluvných strán v procese implementácie 
schváleného projektu, 

- Poskytovanie odborného poradenstva objednávateľovi,  
- Zabezpečovanie komunikácie s riadiacim orgánom a poskytnutie potrebnej súčinnosti 

riadiacemu orgánu počas realizácie aktivít projektu, 
- Zúčastňovanie sa kontrol na mieste vykonávaných RO resp. iným oprávneným orgánom, ako 

i druhostupňových kontrol a auditov aj po ukončení realizácie aktivít projektu, vypracovanie 
návrhu opatrení na nápravu zistených nedostatkov, ako aj návrhov písomných správ o splnení 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku aj po 
ukončení projektu, 
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- Spolupráca pri predbežnej finančnej kontrole jednotlivých faktúr predložených dodávateľmi, 
kontrola náležitosti faktúr a účtovných dokladov v zmysle zákona o účtovníctve/zákona o DPH 

- Sledovanie čerpania jednotlivých položiek projektu podľa ekonomickej klasifikácie a predmetu 
podpory, 

- Pri výkone práce je povinný spolupracovať s vedením mesta, pracovníkmi mesta 
a dodávateľmi, ktorí sa zúčastňujú na realizácii projektu „Moderné technológie – Šaľa na 
ceste SMART“ 

- Zabezpečenie ukončenia projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP (vypracovanie 
a zabezpečenie dokumentov v záverečnej fáze cyklu implementácie projektu (záverečná 
Žiadosť o platbu, záverečná monitorovacia správa) a kompletizácia projektového spisu pre 
objednávateľa, 

- Poskytovanie podpory a poradenstva objednávateľovi pri ukončení projektu, 
- Zabezpečenie dokumentácie potrebnej k ukončeniu projektu a jeho vyúčtovaniu 
- Riadenie implementácie projektu v súlade so schváleným harmonogramom aktivít projektu 

a sledovanie plnenia merateľných ukazovateľov projektu. 

osobitné požiadavky na predmet zákazky: 
-  Poskytovateľ je povinný najneskôr pri podpise zmluvy o poskytnutí služieb externého riadenia 
projektu preukázať objednávateľovi platnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu pri 
poskytovaní odborných služieb v oblasti zabezpečenia riadenia projektu na predmet zmluvy. Toto 
poistenie musí mať poskytovateľ platné počas celej doby platnosti zmluvy. Porušenie tejto 
povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.  
 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 26 390,00 € 

 
 
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

Miesto dodania: Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
 
Predpokladaný termín plnenia: od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí služby do termínu 
úspešného ukončenia realizácie aktivít projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 
Predpokladaná dĺžka trvania hlavných aktivít projektu: 17 mesiacov. 
 
 

8. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: (nerelevantné, všetky podklady sú 
súčasťou tejto Výzvy) 

 
 
9. Lehota na predloženie ponuky: 30.12.2021 do 12:00. 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 
 

 
10. Otváranie ponúk: 30.12.2021 o 14:00 

Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky 
v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní  obálok  s  ponukami môže byť  uchádzač zastúpený 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou 
na jeho zastupovanie. 
 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena vrátane DPH uvedená v mene Euro. 
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12. Pokyny na zostavenie ponuky: 
- Ponuka sa vyhotoví v slovenskom jazyku a v mene Euro 
- Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 
- Spôsob, miesto a označenie pri doručení je uvedené v bode 2 tejto výzvy 
- Variantné riešenie: Nie 
- Limit oprávnenosti pre externý manažment podľa výzvy: 107 EUR bez DPH na človekodeň. 

                       
                                                       
13. Obsah ponuky: 

a. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 1 tejto výzvy – 
vyplnený, podpísaný, musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača) 

b. Čestné vyhlásenie uchádzača podľa uvedeného vzoru v prílohe č. 2 tejto výzvy, že súhlasí 
s Návrhom zmluvy, ktorá je prílohou č.3 tejto výzvy a v prípade, že bude vyhodnotený ako 
úspešný ju podpíše v uvedenom znení, a že údaje v ponuke sú pravdivé a úplné. 

c. Doklady podľa bodu 14. tejto výzvy  
d. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa vzoru v prílohe č.5 tejto výzvy. 

 
 
14. Podmienka účasti: 

1. Osobné postavenie:  
§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO - doklad o oprávnení poskytovať služby v predmete zákazky – služby 
verejného obstarávania.  
Ak uchádzač alebo záujemca má v zmysle §32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní sídlo, 
miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 
2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa 
predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) ZVO - nemá uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo 
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa vzoru uvedenom v prílohe č. 4. 
 
 

2. Odborná spôsobilosť 
§34 ods.1 písm. g) ZVO 
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie 
predmetu zmluvy: 

 Minimálne 3 ročná prax v úspešnom riadení projektov spolufinancovaných z EÚ,   
 
Uchádzač predloží nasledovné dokumenty: 

 profesijný životopis, ktorý bude obsahovať zoznam riadených projektov, 
 vyhlásenie zodpovednej osoby, že všetky údaje uvedené v životopise sú  pravdivé, a 

že bude k dispozícii počas celej doby plnenia služieb. 
 

Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, 
verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak 
uchádzač nesplní požiadavku verejného obstarávateľa ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie 
chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený. Verejný obstarávateľ po 
vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. 
Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať písomne (emailom alebo poštou) 
ihneď po vyhodnotení.  
 
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje 
každý člen skupiny samostatne.  
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DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo 
zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám 
až do vyhodnotenia ponúk.  

 
2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 

použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.  
 

3. Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, 
ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné 
obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému 
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia 
podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa 
osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).  

 
4. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 

spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 
15. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ (OPII), štátneho rozpočtu a z 
vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa v rámci projektu s názvom „Moderné technológie 
– Šaľa na ceste SMART“ s kódom projektu v ITMS2014+: 311071ASS6 v zmysle podmienok 
zmluvy o poskytnutí NFP č. 876/2021 – Z311071ASS6 zo dňa 23.07.2021, ktorá je zverejnená na: 
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5863883/. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani 
zálohové platby. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi, 
nakoľko sa bude realizovať aj systém predfinancovania voči poskytovateľovi NFP. 
 
Identifikačné údaje projektu: 
Názov projektu: „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 
 

16. Vyhodnotenie ponúk: 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne emailom oznámi všetkým 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. 
Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. S úspešným  uchádzačom bude 
uzatvorená Zmluva o poskytnutí služieb. 
 
V prípade ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ môže 
v zmysle §56 ods. 9 ZVO uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý 
v poradí. 
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17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 - návrh na plnenie kritérií – vzor  
Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie, súhlas s návrhom zmluvy - vzor  
Príloha č. 3 – návrh zmluvy o poskytnutí služieb  
Príloha č. 4 – čestné vyhlásenie, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní  
Príloha č. 5 – súhlas so spracovaním osobných údajov  
 
    
 
V Šali dňa ...............................  

 
 

Mgr. Jozef Belický                                                                                                                        
primátor mesta 
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Príloha č. 1 výzvy na predloženie cenovej ponuky  
 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  
 
Názov zákazky: „Moderné technológie –Šaľa na ceste SMART: Externé riadenie projektu“  
 
 
Verejný obstarávateľ: Mesto Šaľa  
 
Základné údaje:  
Názov, obchodné meno uchádzača: ........................................  
Sídlo uchádzača: .....................................................................  
IČO uchádzača: .......................................................................  
 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Celková cena vrátane DPH.  
 
 
NAJNIŽŠIA CENA KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK 

Plnenie Cena za MD 
bez DPH  

 
Počet MD DPH 20%  

v EUR 

Spolu s 
DPH v 
EUR 

„Moderné technológie –Šaľa na ceste 
SMART: Externé riadenie projektu“ 

  
260 

  

     
Cena celkom v EUR s DPH  

 
 
Platca DPH: áno – nie  
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)  
 
 
Čestné vyhlásenie uchádzača  
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že:  
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii a 

požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky.  
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie 

do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky, pričom do 
ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.  
 
 
 
 
 
V _______________ dňa ____________________  

 
________________________ 

 
meno, priezvisko a podpis 

štatutárneho zástupcu 
uchádzača 
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Príloha č. 2 výzvy – čestné vyhlásenie - vzor:  
 
Názov zákazky: „Moderné technológie –Šaľa na ceste SMART: Externé riadenie projektu“ 
 
 
Verejný obstarávateľ: Mesto Šaľa  
 
 
Identifikačné údaje uchádzača  
 
Obchodné meno:  ...............................  
Sídlo:    ...............................  
Zastúpený:   ...............................  
Kontaktná osoba:  ...............................  
Kontaktné údaje:  ...............................  
 
 
Vyhlasujem, že súhlasím s obsahom návrhu zmluvy o poskytnutí služieb, ktorá je prílohou č. 3 Výzvy 
na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom „„Moderné 
technológie –Šaľa na ceste SMART: Externé riadenie projektu“, a že v mnou navrhovanej cene za 
celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH podľa výzvy na predkladanie ponúk sú zahrnuté všetky moje 
náklady spojené s dodaním predmetných služieb podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených 
v danej výzve, ako i podľa článku 3 návrhu zmluvy.  
 

- Zároveň čestne vyhlasujem, že v prípade, že sa stanem víťazným uchádzačom uvedenú zmluvu 
podpíšem v predloženom znení.  

- Čestne vyhlasujem, že som porozumel výzve na predkladanie ponúk a podmienkam verejnej 
súťaže a súhlasím s nimi.  

- Čestne vyhlasujem, že údaje vedené v ponuke a všetkých jej dokladoch sú pravdivé a úplné.  
 
 
 
 
 
 
 

 
V _______________ dňa ____________________  

 
________________________ 

 
meno, priezvisko a podpis 

štatutárneho zástupcu 
uchádzača* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Pozn: Čestné vyhlásenia budú podpísané uchádzačom alebo plnou mocou poverenou osobou na jeho zastupovanie a budú predložené v origináli, resp. v úradne 
osvedčenej fotokópii. V prípade podpísania čestného vyhlásenia poverenou osobou je požiadavka, aby súčasťou ponuky bola aj plná moc na zastupovanie 
štatutárneho zástupcu s prijatím plnej moci poverenou osobou takisto v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii. 
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Príloha č. 4 výzvy  
 
Čestné vyhlásenie uchádzača  
 
 
 
Identifikačné údaje uchádzača  
 
 
Obchodné meno: ...............................  
Sídlo:   ...............................  
Zastúpený:  ...............................  
Kontaktná osoba: ...............................  
Kontaktné údaje: ...............................  
 
 
 
Názov zákazky: „Moderné technológie –Šaľa na ceste SMART: Externé riadenie projektu“ 
 
 
 
Dolu podpísaný štatutárny zástupca uchádzača, týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle § 32 ods. 2 písm. 
f) zákona o verejnom obstarávaní vyššie uvedený uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu.  
 
 
 
 
 
 
 
V ..............................., dňa ...............................  
 
 
 
 
..............................................................  
(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača v súlade so zápisom v OR SR alebo v inej relevantnej evidencii) 
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Príloha č. 5 výzvy  
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov  
 
 
Identifikačné údaje uchádzača  
 
Obchodné meno: ...............................  
Sídlo:   ...............................  
Zastúpený:  ...............................  
Kontaktná osoba: ...............................  
Kontaktné údaje: ...............................  
 
(ďalej len „dotknutá osoba“ )  
 
 
Dole podpísaný/á ................................................................. udeľujem týmto súhlas so 
spracúvaním mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania podľa zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
18/2018 Z. z.“) mestu Šaľa ako verejnému obstarávateľovi v rámci zadávania zákazky na 
predmet obstarávania: „Moderné technológie –Šaľa na ceste SMART: Externé riadenie projektu“ 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné 
kedykoľvek písomne odvolať. 
 
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 
18/2018 Z. z. 
 
Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba  súhlas so 
spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. 
z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. môžem 
ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa 
ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred 
poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba,  môžem súhlas odvolať rovnakým 
spôsobom, ako ho udelil/a/.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
V ..............................., dňa ...............................  
 
 
 
..............................................................  
(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača v súlade so zápisom v OR SR alebo v inej relevantnej evidencii) – 
osoby dotknutej 
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Príloha č. 3 výzvy – návrh zmluvy o poskytnutí služieb  
 

Minimálne zmluvné podmienky:  
 

„Návrh“ 
 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.               /2021 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1. Objednávateľ:  Mesto Šaľa 

Sídlo:   Námestie Svätej Trojice 7, 927 15 Šaľa 
Štatutárny orgán:  Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
IČO:   00306185 
DIČ:   2021024049 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
IBAN:   SK35 0900 0000 0051 4479 4498 
Telefón:   031/7705985 
E-mail:   mesto@sala.sk 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
a  

 
1.2 Poskytovateľ: 

Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT (BIC): 
Zapísaný: 
Kontaktná emailová adresa a telefónne číslo: 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 
 
 

Článok II. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
2.1. Táto Zmluva o poskytnutí služieb externého riadenia sa uzatvára na základe výsledku verejného 

obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

2.2. Základným účelom Zmluvy je zabezpečenie externého riadenia pre projekt: „Moderné 
technológie – Šaľa na ceste SMART, Kód projektu: 311071ASS6, podľa podmienok výzvy OPII-
2020/7/11-DOP (ďalej len „výzva“) s dohodnutým rozsahom financovania z prostriedkov 
štrukturálnych fondov EÚ v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, Číslo zmluvy: č. 876/2021 - Z311071ASS6 (zo dňa 23.7.2021), číslo zmluvy mesta 
Šaľa: 537/2021 (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP), ktorá je zverejnená na: 
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https://www.crz.gov.sk/zmluva/5863883/ ako aj podľa podmienok Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra ( ďalej len „operačný program“).   

2.3. Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov EÚ (ďalej len „NFP EÚ“) - Riadiacim 
orgánom pre OP II je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 
sprostredkovateľským orgánom pre OII je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“). 

 
Názov Projektu   Moderné technológie - Šaľa na ceste SMART  
Operačný program  311000 – Integrovaná infraštruktúra  
Spolufinancovaný z  Európsky fond regionálneho rozvoja  
Prioritná os:   311070 – Informačná spoločnosť  
Špecifický cieľ:  311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti 

eGovernment služieb pre občanov  
Prijímateľ  Mesto Šaľa  
Kód výzvy   OPII-2020/7/11-DOP  
Kód projektu:   311071ASS6  
Oblasť intervencie:  079 - Prístup k informáciám verejného sektora (vrátane elektronickej 

kultúry s otvoreným prístupom k údajom, digitálnych knižníc, 
digitálneho obsahu a elektronického cestovného ruchu)  

 
2.4. Dodávateľ pre hlavné aktivity Projektu „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ bude 

vybratý na základe verejného obstarávania.. Informácia o dodávateľovi resp. dodávateľoch 
hlavných aktivít projektu bude Poskytovateľovi zaslaná emailom hneď po nadobudnutí účinnosti 
zmlúv. 

 
 

Článok III 
PREDMET ZMLUVY 

 
3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť externé riadenie projektu 

„Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ (ďalej aj „projekt“) financovaného z vlastných 
finančných prostriedkov objednávateľa a štrukturálnych fondov EÚ (Európsky fond regionálneho 
rozvoja), OP Integrovaná infraštruktúra, kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP. Objednávateľ je 
povinný poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú k riadeniu a včasnému plneniu 
zmluvy a zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu za poskytnuté služby podľa článku II. tejto 
Zmluvy. 

3.2. Predmet Zmluvy je špecifikovaný vo výzve na predkladanie cenových ponúk predložených 
Objednávateľom ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto Zmluvy 
ako aj v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

3.3. Pri vykonávaní služieb spojených s predmetom tejto Zmluvy bude Poskytovateľ postupovať 
samostatne, s náležitou odbornosťou na profesionálnej úrovni v súlade s dokumentami podľa ods. 
3.6 tejto zmluvy  a bude dodržiavať odborné pokyny a inštrukcie zo strany dohodnutého zástupcu 
Objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje riadne a včas plniť služby podľa časového 
harmonogramu projektu a je povinný zabezpečiť potrebné množstvo kvalifikovaných 
zamestnancov. 

3.4. Poskytovateľ taktiež vyhlasuje, že disponuje dostatočnými odbornými kapacitami, aby splnil 
predmet zákazky podľa požiadaviek tejto zmluvy. 

3.5. Predmetom zmluvy je tiež záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za zabezpečenie a 
vykonanie externého riadenia projektu „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“, a to 
za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 

3.6. Poskytovateľ sa zaväzuje pre plnení predmetu tejto zmluvy postupovať v súlade so: 
a) Zmluvou o poskytnutí NFP Z311071ASS6 
b) Systémom riadenia EŠIF v platnom znení, 
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c) Podmienkami výzvy : OPII-2020/7/11-DOP,  
d) Operačným programom Integrovaná Infraštruktúra 
e) s predloženou a schválenou Žiadosťou o poskytnutie NFP a jej prílohami 

NFP311070ASS6 
f) metodickými pokynmi, príručkami riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu či 

centrálneho koordinačného orgánu 
g) s právnymi predpismi SR 

(ďalej aj ako „riadiaca dokumentácia“). 
 

 
 

Článok IV. 
ČAS A MIESTO PLNENIA 

 
4.1. Poskytovateľ je povinný realizovať služby uvedené v Článku III. Tejto zmluvy v rozsahu 

a v súlade s termínmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
a v príručke pre prijímateľa počas celej doby implementácie Projektu, t.j. až do ukončenia 
finančnej realizácie projektu. Termín na odovzdanie jednotlivých monitorovacích správ, žiadostí 
o platbu a ostatnej dokumentácie stanovuje RO, pričom predpokladaný časový rozsah je 260 
človekodní.  

4.2. Miesto plnenia zmluvy: priestory Objednávateľa alebo iné miesto, podľa dohody Poskytovateľa 
a Objednávateľa. 

 
 

Článok V. 
CENA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
5.1. Celková cena predmetu plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 

18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení podľa vysúťaženej ceny vo verejnom obstarávaní podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

5.2. Celková cena za predmet plnenia podľa čl. I. tejto zmluvy predstavuje: 
Cenu bez DPH:  .................................... EUR 
DPH:   .................................... EUR 
Cenu s DPH: .................................... EUR 

 
V cene sú zahrnuté všetky priame aj nepriame náklady súvisiace s poskytnutím služby. 
Poskytovateľ si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady voči Objednávateľovi, a teda 
Poskytovateľ prehlasuje, že cena uvedená v tejto zmluve je konečná a predmet zmluvy zabezpečí 
v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene. 

5.3. Pre plynulú implementáciu projektu bude Poskytovateľ fakturovať predmet zákazky podľa 
skutočne odpracovaných hodín (človekodní pričom 1 človekodeň = 8 hodín, 1 hodina = 60 minút) 
na projekte v 6 mesačných intervaloch, vždy po uplynutí daného kalendárneho mesiaca. 

5.4. Faktúry vystavené poskytovateľom v súlade s touto zmluvou budú splatné do 60 dní odo dňa 
doručenia faktúry Objednávateľovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že uvedená lehota nie je v hrubom 
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu, nakoľko je predmet 
realizácie spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

5.5. Právo na úhradu faktúry vzniká riadnym a včasným výkonom činností podľa čl. III. tejto Zmluvy. 
5.6. V odmene poskytovateľa podľa ods. 5.2 tejto Zmluvy sú už zahrnuté všetky náklady, ktoré 

poskytovateľ účelne vynaloží pri plnení svojho zväzku. Poskytovateľ bude služby vykonávať bez 
poskytnutia zálohy.  
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5.7. Faktúry vyhotoví Poskytovateľ v súlade s platnou legislatívou v platnom znení a predloží 
objednávateľovi v dvoch originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto 
údaje:  
a) číslo faktúry, resp. daňového dokladu,  
b) označenie objednávateľa a poskytovateľa,  
c) peňažný ústav, číslo účtu v zmysle zmluvy,  
d) IČO, DIČ, objednávateľa a poskytovateľa  
e) označenie živnostenského/obchodného registra,  
f) miesto a názov predmetu zmluvy,  
g) číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,  
h) zdaniteľné obdobie,  
i) deň odoslania a deň splatnosti faktúry,  
j) fakturovanú sumu,  
k) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu poskytovateľa. 

5.8. V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti vyžadované touto Zmluvou, bude sa faktúra 
považovať za neúplnú a Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi na doplnenie. 
Pričom od doručenia faktúry Objednávateľovi plynie nová lehota splatnosti.  

5.9. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Poskytovateľa uvedený v tejto 
Zmluve.  

5.10. Prílohou každej faktúry budú výkazy skutočne odpracovaných človekodní potvrdené 
Objednávateľom. 

 
 

Článok VI. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

 
6.1 Poskytovateľ zodpovedá za to, že záležitosti Objednávateľa dohodnuté touto Zmluvou budú 

zabezpečené v celom rozsahu v súlade s touto Zmluvou a v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a normami.  

6.2 Objednávateľ je oprávnený reklamovať kedykoľvek nedostatky poskytnutej činnosti v rozsahu 
predmetu zmluvy. Reklamáciu je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne, písomne u 
Poskytovateľa.  

6.3 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenej omeškaním plnenia alebo nesplnením požadovaných parametrov plnení podľa  
dokumentov uvedených v ods. 3.6. tejto Zmluvy a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku 
Objednávateľa, ktoré spôsobí Poskytovateľ pri poskytovaní služby. Škodou podľa tohto odseku 
sa okrem iného rozumie aj nepreplatenie NFP, aj čo i len časti NFP, zo strany a RO pre OP IIP 
resp. SO pre OP II/Poskytovateľov z titulu omeškania Poskytovateľa s dokončením a splnením a 
služieb riadenia projektu alebo nesplnením požadovaných parametrov podľa riadiacej 
dokumentácie uvedenej v ods. 3.6 tejto Zmluvy. 

 
 

Článok VII. 
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
7.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre naplnenie predmetu 

zmluvy, najmä je povinný:  
a) poskytnúť Poskytovateľovi potrebné podklady, dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, 

ktoré má k dispozícii, a ktoré sú potrebné pre poskytovanie služieb externého riadenia – napr. 
el. verziu žiadosti o NFP, štúdie uskutočniteľnosti, rozpočtu, TCO,  

b) na vyzvanie Poskytovateľa v nevyhnutnom rozsahu spoluprácu pri zadovážení podkladov, 
vystavení splnomocnení, doplňujúcich údajov a upresnení pre riadny výkon externého 
riadenia v rozsahu predmetu tejto zmluvy. 

c) Poskytnúť prístup do ITMS2014+. 
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7.2 Poskytovateľ je povinný najmä:  
a) odborné činnosti a záležitosti v intenciách zmluvy zabezpečovať s náležitou starostlivosťou 

a odbornosťou, ako i v súlade so záujmami objednávateľa,  
b) včas a v predpísaných alebo inak písomným záznamom podpísaným zástupcami zmluvných 

strán dohodnutých lehotách poskytnúť služby podľa predmetu zmluvy,  
c) včas informovať o každej vzniknutej mimoriadnej situácii, ktorá môže mať za následok 

zmenu projektu,  
d) včas informovať o akomkoľvek zistenom nedodržaní zmluvných podmienok podľa zmluvy 

o poskytnutí NFP medzi Mestom Šaľa a Poskytovateľom NFP, teda RO pre OPII, resp. SP 
pre OPII. 

e) najneskôr pri podpise Zmluvy o poskytnutí služieb externého riadenia projektu preukázať 
Objednávateľovi platnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu pri poskytovaní 
odborných služieb v oblasti zabezpečenia riadenia projektu na predmet Zmluvy. Toto 
poistenie musí mať Poskytovateľ platné počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Porušenie 
tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.  

 
Článok VIII. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 
 

8.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že jeho účasť na prípadných následných kontrolách riadiaceho orgánu, 
resp. SO pre OP II alebo iných kontrolných orgánov EÚ týkajúcich sa realizovaného projektu v 
priebehu 5 - ročného následného monitorovacieho obdobia po ukončení projektu (rozumie sa 
projektu podľa zmluvy o poskytnutí NFP) bude bez nároku na odmenu. 

8.2 Poskytovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon 
kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku NFP uzatvorenej medzi objednávateľov 
a poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť.  
Oprávnenými osobami Poskytovateľa NFP na vykonanie auditu/kontroly sú najmä:  
a) poskytovateľ NFP (RO pre OP II - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, SO pre OP II – 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie – MIRRI SR) a ním poverené 
osoby,  

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním 
poverené osoby,  

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  
d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  
e) osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 

EÚ. 
 
 

Článok IX. 
ZÁNIK ZMLUVY 

 
9.1 Poskytovateľ Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká schválením záverečnej 

monitorovacej správy a záverečnej žiadosti o platbu, ktorú je objednávateľ povinný predložiť 
poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 
VZP Zmluvy o poskytnutí NFP č. 876/2021 - Z311071ASS6 zo dňa 23.7.2021 resp. Finančným 
ukončením projektu.   

9.2 Zmluvné strany majú právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa tejto zmluvy, resp. v súlade s 
ustanovením § 344 a nasl. zákona č. 513/1991. Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov.  

9.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany 
Poskytovateľa.  
Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje skutočnosť, ak Poskytovateľ:  
a) poskytuje služby v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto Zmluve, a ktoré 
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Poskytovateľ neodstráni napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v primeranej 
dodatočnej lehote poskytnutej mu na tento účel,  

b) v rozpore s touto Zmluvou prestal Poskytovať služby alebo inak prejavil úmysel 
nepokračovať v plnení zmluvy,  

c) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa previedol všetky alebo niektoré práva alebo 
záväzky vyplývajúce zo Zmluvy na tretie osoby alebo,  

d) neplní poskytovanie predmetu zmluvy v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku.  

9.4 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných 
podmienok zo strany Objednávateľa. Za podstatné porušenie zmluvných podmienok sa považuje 
skutočnosť, ak Objednávateľ:  
a) neposkytuje súčinnosť nevyhnutnú na riadne poskytnutie služieb Poskytovateľovi,  
b) úmyselne zatají Poskytovateľovi relevantné informácie týkajúce sa realizácie projektu, ktoré 

by mohli mať vplyv na uzavretie tejto Zmluvy alebo na postup Poskytovateľa pri plnení tejto 
Zmluvy,  

c) nezaplatí Poskytovateľovi riadne a včas dohodnutú odplatu.  
d) Neudrží v platnosti poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu pri poskytovaní 

odborných služieb v oblasti zabezpečenia riadenia projektu na predmet zmluvy počas celej 
doby platnosti tejto Zmluvy.  

9.5. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí v ňom byt' uvedený dôvod odstúpenia a 
jeho účinky nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  

9.6. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto 
Zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie. 
 
 
 
 

Článok X. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
10.1 Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán uvedených 

v článku I. tejto Zmluvy.  
10.2 Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé existencie práv a povinností vyplývajúcich z 

ustanovenia § 47a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany 
súhlasia so zverejnením celého obsahu tejto Zmluvy.  

10.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, resp. ich 
oprávnenými zástupcami. Táto Zmluva je v zmysle §5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
povinne zverejňovaným dokumentom - zmluvou, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle 
Objednávateľa (www.sala.sk). Táto Zmluva nadobúda účinnosť po jej zverejnení na webovom 
sídle až dňom doručenia pozitívnej správy od Poskytovateľa NFP z ex post kontroly verejného 
obstarávania po podpise zmluvy oboma Zmluvnými stranami po predchádzajúcom odsúhlasení 
zo strany Poskytovateľa (Riadiaceho orgánu pre OPII resp. SO pre OPII. 

10.4 Poskytovateľ súhlasí s poskytnutím celej Zmluvy Poskytovateľovi NFP pre OP I, resp. SO pre 
OP II. Okamihom podpísania tejto Zmluvy oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán je 
prejavený súhlas s celým jej obsahom.  

10.5 Meniť alebo doplňovať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
datované, číslované a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.  

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia Zmluvných strán bude prebiehať výlučne písomne 
(aj e-mailom).  

10.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi 
predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade 
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zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým 
platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel Zmluvy a obsah jednotlivých 
ustanovení Zmluvy.  

10.8 Zmluvné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 
513/1991. Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych 
predpisov Slovenskej republiky.  

10.9 Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, Zmluva nebola uzavretá v tesni 
za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si Zmluvu prečítali, jej obsahu 
porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ju podpisujú.  

10.10 Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov v súlade 
s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto Zmluvy, čo je 
nevyhnutné pre riadnu identifikáciu Zmluvných strán na účely plnenia tejto Zmluvy, a to počas 
trvania tejto Zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na 
základe tejto Zmluvy a uplynutím archivačnej doby.  

10.11 Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, pričom jedno (1) 
vyhotovenie obdrží Poskytovateľ a tri (3) vyhotovenia obdrží Objednávateľ. 

 
 

Prílohy: 
1. Špecifikácia činností služieb externého manažmentu 

 
 

V Šali, dňa ..................... V Šali, dňa .......................... 
 
 

Za Poskytovateľa: Za Objednávateľa: 
 

....................................... .................................................... 
Mgr. Jozef Belický 
primátor mesta Šaľa 
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Príloha č. 1 
Činnosti spojené so zabezpečením riadenia projektu, finančným riadením, projektovým riadením 
a monitoringom (260 človekodní): 

a) Zabezpečenie činností súvisiacich s projektovým manažmentom predmetu zákazky 
(koordinácia aktivít projektu). 

b) Spracovanie a podanie žiadostí o platbu (priebežné platby, záverečnej platby v zmysle 
Projektovej zmluvy a interného finančného plánu čerpania vrátane záverečného vyúčtovania 
projektu) formou predfinancovania resp. refundácie, resp. ich doplnení.. 

c) Zabezpečenie monitoringu implementácie projektu a postupy jednotlivých aktivít počas trvania 
projektu. 

d) Spracovanie a predkladanie všetkých druhov monitorovacích správ (vrátane príloh), 
dodržiavanie termínov predkladania monitorovacích správ v zmysle Zmluvy o NFP, 
zabezpečenie doplnenia monitorovacej správy podľa požiadavky RO aj opakovane. 

e) Vypracovanie a predkladanie žiadostí o zmenu (vrátane zdôvodnenia zmeny a dopadov zmeny), 
f) Príprava a vypracovanie dokumentov v písomnej alebo elektronickej forme (prostredníctvom 

portálu ITMS2014+) v rámci komunikácie zmluvných strán v procese implementácie 
schváleného projektu. 

g) Poskytovanie odborného poradenstva objednávateľovi,. 
h) Zabezpečovanie komunikácie s riadiacim orgánom a poskytnutie potrebnej súčinnosti 

riadiacemu orgánu počas realizácie aktivít projektu. 
i) Zúčastňovanie sa kontrol na mieste vykonávaných RO resp. iným oprávneným orgánom, ako 

i druhostupňových kontrol a auditov aj po ukončení realizácie aktivít projektu, vypracovanie 
návrhu opatrení na nápravu zistených nedostatkov, ako aj návrhov písomných správ o splnení 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku aj po 
ukončení projektu. 

j) Spolupráca pri predbežnej finančnej kontrole jednotlivých faktúr predložených dodávateľmi, 
kontrola náležitosti faktúr a účtovných dokladov v zmysle zákona o účtovníctve/zákona o DPH 

k) Sledovanie čerpania jednotlivých položiek projektu podľa ekonomickej klasifikácie a predmetu 
podpory. 

l) Pri výkone práce je povinný spolupracovať s vedením mesta, pracovníkmi mesta 
a dodávateľmi, ktorí sa zúčastňujú na realizácii projektu „Moderné technológie – Šaľa na 
ceste SMART“. 

m) Zabezpečenie ukončenia projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP (vypracovanie 
a zabezpečenie dokumentov v záverečnej fáze cyklu implementácie projektu (záverečná 
Žiadosť o platbu, záverečná monitorovacia správa) a kompletizácia projektového spisu pre 
objednávateľa. 

n) Poskytovanie podpory a poradenstva objednávateľovi pri ukončení projektu. 
o) Zabezpečenie dokumentácie potrebnej k ukončeniu projektu a jeho vyúčtovaniu. 
p) Riadenie implementácie projektu v súlade so schváleným harmonogramom aktivít projektu 

a sledovanie plnenia merateľných ukazovateľov projektu. 

 


