ZMLUVA
O MANAŽMENTE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA č. JO 210317/2
1.
1.1.

ZMLUVNÉ STRANY
Zhotoviteľ
názov

:

Premier Consulting EU, s.r.o.

sídlo

:

Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno

IČO, DIČ, IČ DPH

:

48 231 657, 2120106340, SK2120106340

zapísaný

:

Obch. register Okres.súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 39159/N

číslo účtu

:

29 4200 7168/1100, Tatra Banka, a.s. (IBAN SK56 1100 0000 0029 4200 7168)

v zastúpení obchodným zástupcom konajúcim na základe plnej moci zo dňa: 6.8.2015

1.2.

názov

:

AJO Consulting, s.r.o.

sídlo

:

Alexandra Dubčeka 961/6, Vranov nad Topľou 093 01

IČO

:

36741981

zast.

:

Ing. Jozef Ocilka, konateľ
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

názov

:

Obec Šindliar

sídlo

:

Šindliar 144, 082 36 Šindliar

IČO

:

00327824

zast.

:

Ing. František Sedlák, starosta
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Objednávateľ

2.

PREDMET ZMLUVY

2.1.

Predmetom tejto zmluvy (ďalej len ako „Zmluva“) je :
2.1.1.

záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa verejné obstarávanie, resp. verejné obstarávania, na obstaranie
dodávateľa / dodávateľov pre realizáciu projektu Objednávateľa, pre financovanie ktorého Objednávateľ podáva
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, špecifický
cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov (ďalej len „Verejné obstarávanie“).

2.1.2.

záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Verejného obstarávania odplatu za podmienok
uvedených v Zmluve.

3.

VYKONANIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

3.1.

Zhotoviteľ vykoná Verejné obstarávanie podľa tejto Zmluvy v súvislosti so Žiadosťou. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri
plnení svojich záväzkov stanovených touto Zmluvou s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ je najmä povinný postupovať
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

3.2.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť, a všetky informácie, podklady, dokumenty, listiny
alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, potrebné na splnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ
vykoná Verejné obstarávanie na základe súčinnosti a dokumentov poskytnutých Objednávateľom.

3.3.

Výsledkom Verejného obstarávania na účely Zmluvy je zápisnica o vyhodnotení ponúk, alebo akákoľvek iná listina, z ktorej
vyplýva, že Verejné obstarávanie bolo ukončené, a ktorá obsahuje údaj o víťaznej ponuke, a o víťazovi Verejného
obstarávania, resp. údaj o tom, že vo Verejnom obstarávaní nebola víťazná žiadna ponuka uchádzačov (ďalej len
„Zápisnica“). Po obdržaní všetkých potrebných dokumentov a informácií od Objednávateľa Zhotoviteľ vykoná Verejné
obstarávanie, a odovzdá jedno vyhotovenie Zápisnice Objednávateľovi v primeranom termíne s prihliadnutím na záujem
Objednávateľa žiadať Žiadosťou o finančné prostriedky z rozpočtov programov Európskej únie. Záväzok Zhotoviteľa
vykonať Verejné obstarávanie je splnený vyhotovením Zápisnice, najneskôr však dňom odovzdania Zápisnice
Objednávateľovi. Zhotoviteľ môže Zápisnicu odovzdať buď na osobnom stretnutí, na ktorom bude spísaný preberací
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protokol, alebo podaním na poštovú alebo kuriérsku prepravu, pričom Zápisnica sa v takom prípade bude považovať za
odovzdanú dňom podania na poštovú alebo kuriérsku prepravu.
3.4.

Objednávateľ sa zaväzuje doložiť Zápisnicu a ostatné dokumenty z Verejného obstarávania na Agentúru v súvislosti s
podávanou Žiadosťou v súlade s podmienkami, podľa ktorých sa Žiadosť podáva.

4.

ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.

Za vykonanie Verejného obstarávania podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu (cenu)
pozostávajúcu z:

4.2.

4.1.1.

odmeny vo výške 500,- EUR + DPH, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť do 10 dní odo dňa ,kedy Zhotoviteľ
začne pracovať na Verejnom obstarávaní; a

4.1.2.

odmeny vo výške 1% z Predpokladanej hodnoty zákazky + DPH, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť do 15
dní odo dňa Ukončenia obstarávania so Schválením Žiadosti; Zhotoviteľ má nárok na odmenu podľa tohto bodu
4.1.2. Zmluvy len ak dôjde k Ukončeniu obstarávania so Schválením Žiadosti;

Zmluvné strany sa dohodli, že ak Objednávateľ bude v súvislosti s jeho Žiadosťou vyhlasovať viac verejných obstarávaní
pre obstaranie dodávateľov pre jeho projekt, Zhotoviteľ ich vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy, pričom za vykonanie
každého ďalšieho Verejného obstarávania, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu (cenu) nasledovne:
4.2.1.

za vykonanie jedného Verejného obstarávania, ak pôjde o zákazku s nízkou hodnotou, je odmena už zahrnutá
v bode 4.1. Zmluvy;

4.2.2.

za vykonanie každého ďalšieho Verejného obstarávania, ak pôjde o zákazku s nízkou hodnotou, je Objednávateľ
povinný zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu (cenu) pozostávajúcu z:

4.2.3.

4.2.2.1.

odmeny vo výške 250,- EUR + DPH, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť do 10 dní odo dňa,
kedy Zhotoviteľ začne pracovať na Verejnom obstarávaní; a

4.2.2.2.

odmeny vo výške 1% z Predpokladanej hodnoty zákazky + DPH, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje
zaplatiť do 15 dní odo dňa Ukončenia obstarávania so Schválením Žiadosti; Zhotoviteľ má nárok
na odmenu podľa tohto bodu 4.2.2.2. Zmluvy len ak dôjde k Ukončeniu obstarávania so Schválením
Žiadosti;

za vykonanie každého ďalšieho Verejného obstarávania, ak pôjde o inú zákazku ako o zákazku s nízkou
hodnotou, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu (cenu) pozostávajúcu z:
4.2.3.1.

odmeny vo výške 500,- EUR + DPH, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť do 10 dní odo dňa,
kedy Zhotoviteľ začne pracovať na Verejnom obstarávaní; a

4.2.3.2.

odmeny vo výške 1% z Predpokladanej hodnoty zákazky + DPH, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje
zaplatiť do 15 dní odo dňa Ukončenia obstarávania so Schválením Žiadosti; Zhotoviteľ má nárok
na odmenu podľa tohto bodu 4.2.3.2. Zmluvy len ak dôjde k Ukončeniu obstarávania so Schválením
Žiadosti;

pričom maximálna odmena (teda súčet odmien podľa bodov 4.1. a 4.2.) na základe tejto Zmluvy nemôže presiahnuť
19.999,- EUR + DPH.
5.

OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1.

Pre prípad porušenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť čo i len časť ktorejkoľvek platby odmeny, sa zmluvné strany
dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,1% z dlžnej sumy odmeny za každý deň omeškania so zaplatením dlžnej sumy
odmeny. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s platením čo i len časti odmeny, alebo s poskytnutím súčinnosti podľa
bodu 3.2. Zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie povinností Zmluvy, a Zhotoviteľ má právo pozastaviť vykonanie
Verejného obstarávania.

5.2.

V prípade, že Objednávateľ poruší svoju povinnosť včas doložiť Zápisnicu a ostatné dokumenty z Verejného obstarávania
na Agentúru v súvislosti s podávanou Žiadosťou, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške
celej odmeny podľa Zmluvy.

5.3.

Objednávateľ sa zaväzuje okamžite písomne oznámiť Zhotoviteľovi skutočnosť, že došlo k Schváleniu Žiadosti, a zaslať
Zhotoviteľovi rozhodnutie Agentúry o schválení Žiadosti.

5.4.

Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena v zozname klientov Zhotoviteľa,
zverejňovanom vhodnou formou, ako aj medzi referenciami Zhotoviteľa. Tento súhlas môže Objednávateľ kedykoľvek
odvolať.
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5.5.

Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov k spracovaniu
osobných údajov Objednávateľa pre vlastné potreby Zhotoviteľa na účely súvisiace s touto Zmluvou, a k poskytnutiu
osobných údajov Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú so Zhotoviteľom na plnení záväzkov zo Zmluvy spolupracovať,
ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov, ktoré Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ tiež súhlasí, aby Zhotoviteľ mohol získavať jeho
osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré
obsahujú osobné údaje, na nosič informácií.

6.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1.

Za „Agentúru“ sa pre účely Zmluvy považuje Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán
pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako
riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia. „Žiadosťou“ sa pre účely Zmluvy považuje Žiadosť
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z operačného programu, cieľa, opatrenia alebo oblasti v zmysle bodu
2.1.1. Zmluvy, na financovanie projektu Objednávateľa, ktorú pre Objednávateľa vyhotovuje Zhotoviteľ na základe zmluvy
o dielo č. JO 210317/1 zo dňa 21.03.2017 .

6.2.

Za „Schválenie Žiadosti“ sa pre účely Zmluvy považuje vydanie rozhodnutia Agentúry o schválení Žiadosti. Za „Ukončenie
obstarávania so Schválením Žiadosti“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie splnenie oboch nasledovných podmienok: 1)
dôjde k Schváleniu Žiadosti, a 2) dôjde k ukončeniu Verejného obstarávania a k odovzdaniu Zápisnice Objednávateľovi
v súlade s bodom 3.3. Zmluvy.

6.3.

Za „Predpokladanú hodnotu zákazky“ sa pre účely tejto Zmluvy považuje predpokladaná hodnota zákazky bez DPH, ktorá
sa má Verejným obstarávaním vysúťažiť; pričom táto hodnota v číselnom vyjadrení v mene EURO je spravidla uvedená
vo zverejnených dokumentoch, ktorými je verejnosť informovaná o vyhlásení verejného obstarávania, resp. vo verejnej
výzve na predkladanie ponúk; ako aj v dokumente, ktorým verejný obstarávateľ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní určil predpokladanú hodnotu zákazky.

6.4.

Dolu-podpísaný štatutár obce podpisom Zmluvy zároveň prehlasuje, že na podpis tejto Zmluvy je oprávnený v súlade so
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

6.5.

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu podľa Obchodného zákonníka; záväzkové vzťahy z tejto Zmluvy sa spravujú
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 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 Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

V Šindliari, dňa 21.03.2017

V Šindliari, dňa 21.03.2017

....................................................

Premier Consulting EU, s.r.o.

....................................................
Obec Šindliar

v.z. AJO Consulting, s.r.o., Ing. Jozef Ocilka

Ing. František Sedlák, starosta
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