
Prí|oha č.2 Návrh zmIuvy

ZMLUVA o MANAŽMENTE PRoJEKTU

í. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotovitel

obchodné meno : MP Profit PB, s.r.o.
síd|o : H|iníky 712125,017 01 Považská Bystrica
lČo : 50 068849
|Č DPH : SK 2120,|67'|26
konajÚci : |ng. Anton Gardian - konatel spoločnosti
bankové spojenie :
IBAN :

(ďa|ej iba ako ,,Zhotovite?..)

,|.2. objednávateÍ

obchodné meno : obec Se|ice
síd|o : Sovietskej armády 1131,925 72 Se|ice
|Čo : 00306151
D|Č : 202,|024038
e-mail : obecselice@salamon.sk
zastúpený : |gor Mandák
bankové spojenie :
čis|o účtu :

(ďa|ej |en ako ''objednávateř.,)

1'3' Zm|uvné strany uzatvárajÚ podÍa $ 269 ods. 2 a nas|. obchodného zákonníka
túto zm|uvu o manaŽmente projektu (ďalej |en ''Zm|uva''):

2, PREDMETZMLUVY

2.,|, Predmetom tejto Zm|uvy je závázok ZhotoviteÍa odp|atne pre objednávateta
zabezpečiť a Vykonať v sÚvis|osti s Projektom "ZníŽenÍe; i.bňéigetickej
náročnósti vérejných:ibudov ]i- ob.éčiiý . Úíáil selicé.i,, !ŇFP3i0040M46

v operačnom programe Kva|ita životného prostredia, pre objednávateÍa



Manažment projektu, a to za podmienok, V rozsahu a spósobom uvedeným
v tejto Zmluve.

2'2' ,,Manažmentom projektu.. v zmys|e Zm|uvy sa rozumejú nasledovné činnosti
a uýkony Zhotovitela:

Proiektový manažér bude wkonávat' ěinnosti súvisiace s
imp|ementáciou proiektu na zák|ade Zmluvv o ooskvtovaní sIužieb.

Projektoý manaŽér - zodpovedá za riadenie projektu v sú|ade so zm|uvou o
poskýnutí NFP a Vedenie projektovej dokumentácie' Jeho pracovnou
náp|ňou je riadenie a kontro|a činností projektového timu. Predk|adá na
riadiaci orgán monitorovacie správy, Žiadosti o p|atbu' hodnotiace, závereěné
a dopadové správy, návrhy na zmeny projektu'

Miesto dodania s|užby: obecný úrad Se|ice

(ďa|ej |en ako ,, manažment projektu..)

3. MANAŽMENT PRoJEKTU

3.1. Zhotovitel je povinný postupovať pri p|není svojich závázkov stanovených
touto Zmluvou s odbornou starost|ivosťou a v sú|ade s prís|ušnou príručkou a/
a|ebo metodickým pokynom pre Žiadanie finaněného príspevku pre Projekt.

3.2. objednávatel sa zavázuje poskýnúť Zhotovitelovi všetku súčinnosť, a všetky
informácie, podk|ady, dokumený, Iistiny aIebo iné písomnosti, ktoré má
k dispozícii, a ktoré od neho bude Zhotovitel poŽadovať, potrebné na sp|nenie
povinností Zhotovitela podla tejto Zm|uvy.

3.3. objednávatel je v rámci uvedenej súěinnosti povinný pred|oŽiť Zhotovitelovi
všetky dokumenty pred up|ynutím |ehoý na pred|oŽenie Žiadostí o p|atbu a
monitorovacích správ. V prípade, Že p|atobná agentúra zmení a|ebo zaradí
nové pri|ohy medzi povinné pri|ohy Žiadosti, bude o tom zhotoviter
objednávatela informovať'

3.4. Po obdrŽanl všetkých potrebných dokumentov a informáciÍ od objednávateta
Zhotovitel vyhotoví a odovzdá p|nenia z tejto Zm|uvy objednávateÍovi v
|ehotách primeraných k dátumom zverejneným Riadiacim orgánom pre
Projekt.

3'5' objednávateÍ sa zavázuje, Že Žiadosť o finaněný príspevok pre Projekt
vyhotovenú Zhotovitelom podá na P|atobnej agentúre v termÍne uvedenom vo
výzve v rámci ktorej sa táto Žiadosť vyhotovuje.



4. ODMENA

4.1.1 Za výkony Zhotoviteta podÍa tejto Zm|uvy je objednávatet povinný zap|atiť
Zhotovitelovi dojednanú odmenu (cenu):

Pracovná pozícia - projektorný manažér externý: JUDr. Martina Hájiková

600 hod/rea|izácia projektu - 8'20 EUR bez DPH /hod = 4 920'00 EUR bez DPH

600 hod/rea|izácia projektu - 9'84 EUR s DPH /hod = 5 904'00 EUR s DPH'

ktorú sa objednávatel zavázuje zap|atiť v dvoch častiach a to:

4'1 '1.1 vo výške 50 o/o z odmeny po odovzdaní pracovných výkazov
preukazujúcich 300 hod' vykonaných prác,

4.,| '1 '2 zvyšných 5oo/o z odmeny po odovzdaní pracovných výkazov
preukazujúcich 300 hod. vykonaných prác, a|ebo v a|ikvotnej výške podla
skutočne odpracovaného počtu hodín manaŽmentu projektu.

5 osoBtTNÉ DoJEDNANIA

5.1 Pre prípad porušenia povinnosti objednávateÍa zap|atiť čo i len časť
ktorejkolvek p|atby odmeny, sa zm|uvné strany dohod|i na zm|uvnej pokute vo
výške 0,1% zd|Žnq sumy za kaŽdý deň omeškania so zap|atením d|Žnej
sumy.

5.2 omeškanie objednávateta so zap|atením čo i|en časti ktorejkolvek p|atby
odmeny sa povaŽuje za podstatné porušenie zm|uvnej povinnosti, a zak|adá
právo ZhotoviteÍa kedykoÍvek odstúpiť od Zm|uvy. V prípade, ak je

objednávatet v omeškaní s p|atenim čo i |en časti odmeny, má Zhotovitel
právo pozastaviť vykonávanie ktoréhokolvek svojho závázku zo Zm|uvy.
Zhotovitel nie je v omeškaní s vykonávaním svojich závázkov zo Zmluvy počas
doby, za ktorú je objednávatel v omeškaní s povinnosťou poskýnúť
súčinnosť, a počas doby, za ktorÚ je objednávatet v omeškaní s povinnosťou
zap|atiť ZhotoviteÍovi odmenu a|ebo jej časť podÍa tejto Zm|uvy.

5.3 Zhotovitel nie je oprávnený pouŽiť na p|nenie niektoých a|ebo všetkých svojich
povinnosti podta Zmluvy tretiu osobu.

5.4 objednávateÍ sa zavázuje, Že poěas p|atnosti Zmluvy neuzavrie s treťou
osobou inú zm|uvu, ktorá by sa svojim obsahom podoba|a tejto Zmluve.

5.5 Zhotovitet sa zavázuje' Že oprávnenl kontro|ní úradníci budú mócť voči nemu
up|atňovať kontro|u obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvis|osti
s rea|izáciou Projektu objednávateÍa, a to v rozsahu a za podmienok

stanovených prÍs|ušnými predpismi S|ovenskej republiky aEurópskych
spoIočenstiev'

5.6 objednávatel dáva Zhotovitelovi súh|as v zmys|e zák' č. 12212013 Z.z.

o ochrane osobných údajov k spracovanou osobných údajov objednávatela
pre v|astné potreby ZhotoviteÍa na úče|y súvisiace s touto Zm|uvou, a
k poskýnutiu osobných údajov objednávatela tretím osobám' ktoré budú



6.1

6.2

so Zhotovitelom na poskytovaní s|uŽieb spo|upracovať, ktoré sú oprávnené ich
ďa|ej v rozsahu údajov, ktoré Zhotovitel získa| na zák|ade tejto zmluvy,
spracovať na úče|y súvisiace s touto zm|uvou, a to V rozsahu osobných údajov
uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách,' ktoré objednáVater
poskýne Zhotovitelovi podÍa tejto Zm|uvy' objednávatel tieŽ sÚh|así, aby
Zhotovitel moho| získavať jeho osobné údaje kopirovanim, skenovaním alebo
iným zaznamenávaním úradných dok|adov a iných dokumentov, ktoré
obsahujú osobné údaje, na nosič informácií.

zÁvenečruÉ UsTANoVEN|A
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktoých kaŽdá zm|uvná
strana obdrŽí po jednom Vyhotovení spo|u s prí|ohami'

Zm|uvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne.
Zm|uvné strany sa dohod|i, Že všetky spory, ktoré medzi nimi Vznik|i a|ebo
ktoré medzi nimi vzniknú z právnych Vďahov vyp|ývajúcich z tejto Zm|uvy
a|ebo v súvis|osti s ňou, vrátane sporov o p|atnosť, uýk|ad, zrušenie Zmluvy
a právnych úkonov strán, sa budú prejednávať a rozhodovať pred všeobecne
príslušným súdom.

Zm|uva je p|atná okamihom podpisu oboch zmluvných strán a účinná po jej
zverejneni v zmys|e zákona..

Zmluvné strany si Zm|uvu prečíta|i' všetky jej ustanovenia sú im jasné a
zrozumiterné, pričom vyjadrujú ich s|obodnú a vážnu vóÍu zbavenú
akýchkolvek omy|ov, na dókaz čoho pripájajú svoje podpisy.

6.3

6.4

Za Zhotovitela:

Ing. Anton Gardian

Za objednávateÍa:

Igor Mandák

@ t'lt Proflt pB,s.r.o.
Ntiniky 71)/)S t

0 l7 01 PÓvá)5ká Byl tÍicá
|Čo 50 068 849 |Č DPH: sK 2)2 0]6 7126


