
V I ľ I'o ZABEZPECENI EXTERNEHO PROJEKTOVEHO
MANAŽMENTU

ZMLUVA

I. ZMLUVNĚ STRANY

3)

b)

C)

Poskytovateľ
názov
sídlo
lčo
Dlč
Ič DPH
zapísaný
zast.

: EPIC Partner a.s.
: Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komámo
: 48 038 521
: 2120034510
: SK21200345 10
: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10492/N
: Štefan Burgel - Predseda predstavenstva

(ďalej len ako ,,Poskytovateľ“)

Objednávateľ

: Obec Lipové
: Lipové 59 94614 Lipové
I 00306541
: 2021014787

: Dáša Kovácsová - starostka obce

názov
sídlo
Ičo
DIČ:
zast.

(ďalej len ako ,,Objednávateľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto Zmluvu o dielo (ďalej len "Zm1uva"):

ÚVODĽĚ; USTANOVENIA

Poskytovateľje obchodnou spoločnosťou založenou podľa práva platného na území Slovenskej republiky, ktorá
disponuje skúsenosťami v oblasti podnikateľského poradenstva pri uchádzaní sa o poskytnutie a čerpanie
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov programov Európskych spoločenstiev. Vzhľadom na
uvedené skutočnosti, a vzhľadom na záujem Objednávateľa o čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu a
z fondov ES, sa zmluvné strany dohodli na spolupráci za účelom získania prostriedkov Objednávateľom z fondov
ES, a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej v Zmluve uvedených.

PRED_I_vlET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je poradenstvo pri implementácii projektu v rámci implementácie stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Poradenstvo sa bude týkať predovšetkým:
vypracovania žiadostí o platbu a kontrola podkladov k žiadosti o platbu, a to konkrétne:
účtovné doklady, kontrola náležitostí faktúr,
výpisy z bankového účtu,
podpomá dokumentácia,
zoznam deklarovaných výdavkov,
kontrolajednotlivých položiek rozpočtu projektu voči fakturovaným položkám,
vypracovania priebežných monitorovacích správ a kontrola povinných príloh k priebežným monitorovacím
správam,
vypracovanie záverečnej monitorovacej správy a kontrola povinných príloh k záverečnej monitorovacej správy,



<1)

6)
0

5.

vypracovanie následných monitorovacích správ a kontrola povinných príloh k následným monitorovacím
správam,
príprava žiadostí O zmenu zmluvy o poskytnutie podpoly podľa požiadaviek objednávateľa,
kontrola časového harmonogramu realizácie projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí podpory v platnom znení,

PovlNNosTl ZMLUVNÝCH STRÁN

Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že vyvinie maximálnu starostlivosť O implementáciu vo všetkých etapách
jej realizácie. Starostlivosť poskytovateľa sa končí až poslednou platbou zo strany Pôdohospodárskej platobnej
agentúry na účet Objednávateľa.
Poskytovateľ zodpovedá len za formálnu správnosť podávaných dokladov a povinných príloh.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu diela uvedenú v bode 5.

gDMEg_A A PLATOBNII: PODMIENKY

Za poradenstvo pri implementácii projektu podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi
odmenu v nasledovných splátkách:
5.1.1 1. splátka vo výške 200,- EUR (slovom dvesto euro), a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14

dní po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami,
2. splátka vo výške 300,- EUR (slovom tristo euro), a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14
dní po obdržaní finančných prostriedkov zo žiadosti o platbu na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí
NFP na bankový účet objednávateľa.

5.1.2

Odmena Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z pridanej hodnoty, preto sa príslušná čiastka
pripočíta podľa platných právnych predpisov.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu Diela, resp. jej jednotlivé splátky podľa bodu 1 tohto článku
Zmluvy na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom za podmienok uvedených v Zmluve.
V prípade predloženia iba jednej žiadosti o platbu, teda záverečnej žiadosti o platbu, má Zhotoviteľ právo na
vyfakturovanie ceny uvedenej v bode 5.1. naraz po protokolámom odovzdaní zhotoviteľom vypracovaného
návrhu „draft“ takejto žiadosti o platbu objednávateľovi

oso§_lTNĚ IQQJEDNANIA

Pre prípad porušenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť čo i len časť ktorejkoľvek platby odmeny, sa zmluvné
strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením dlžnej
sumy.
Omeškanie Objednávateľa so zaplatením platby odmeny sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti,
a zakladá právo Poskytovateľa kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy.
Poskytovateľ nie je v omeškaní s odovzdaním Žiadosti Objednávateľovi počas doby, za ktorú je Objednávateľ
v omeškaní s povinnosťou poskytnúť súčinnosť a odovzdať Poskytovateľovi vyžiadané dokumenty podľa bodov
4.3. a 4.4. Zmluvy, a počas doby, za kton'l je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou zaplatiť Poskytovateľovi
odmenu alebo jej časť podľa tejto Zmluvy.
Poskytovateľje oprávnený použiť na plnenie niektorých alebo všetkých svojich povinností podľa Zmluvy tretiu
osobu aza tým účelom uzatvoriť stakouto treťou osobou potrebnú zmluvu. Za výkon činnosti tretej osoby
zodpovedá Poskytovateľ vo vzťahu k Objednávateľovi, ako by konal sám.
V prípade že Poskytovateľ poruší niektorú zo svojich povinností zo Zmluvy, zodpovedá za škodu tým spôsobenú
Objednávateľovi podľa Obchodného zákonníka.



V prípade, že Objednávateľ poruší svoju povinnosť predložiť požadované dokumenty podľa príslušnej príručky
SO, je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške celej odmeny podľa bodu 5.1.1.
tejto Zmluvy.
Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena v zozname klientov
Poskytovateľa, zverejňovanom vhodnou formou, ako aj medzi referenciami Poskytovateľa.
Objednávateľ dáva Poskytovateľovi súhlas v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov k
spracovanou osobných údajov Objednávateľa pre vlastné potreby Poskytovateľa na účely súvisiace stouto
Zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú so Poskytovateľom na
poskytovaní Služieb spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov, ktoré Poskytovateľ získal na
základe tejto Zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto Zmluvou, a to v rozsahu osobných údajov uvedených
vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi podľa tejto Zmluvy.
Objednávateľ tiež súhlasí, aby Poskytovateľ mohol získavať jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo
iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosič informácií.

zÁv;l3EČNĚ±ls_TANovENlA

,,Riadiacim orgánom“ sa pre účely Zmluvy považuje Pôdohospodárska platobná agentúra, alebo prislúchajúci
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom, a to Slovenská agentúra životného prostredia,
Zmluvné strany sú si vedomé, že samotným vyhotovením a podaním Žiadosti o platbu ešte nevzniká
Objednávateľovi nárok na finančnú pomoc; Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vznik akejkoľvek škody
Objednávateľovi súvisiacej s plnením predmetu Zmluvy.
Táto Zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží pojednom vyhotovení
spolu s prílohami.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich
slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Za Poskytovateľa: Za Objednávateľa:
V Komáme. dňa: ............................... _. _ Lipové, dňa: ..... ._

H*--LX;
EP1CPartner a.s. Obec/Lipové lllllllllllllllllllllllllll U
Stefan Bu rgel - Predseda predstavenstva Dáša Kovácsová - starostka obce


