Zmluva o poskytnutí služieb
Uzatvorená podľa § 269 ods. 2 z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
__________________________________________________________________
Preambula
Zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou „Organizácia sprievodného
podujatia 24. snemu Združenia miest a obcí Slovenska pre informovanosť o projekte DCOM“, podľa §
102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (skratka DEUS)
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
Zastúpený: Ing. Martinom Zbudilom, výkonným riaditeľom
IČO: 45736359
DIČ: 2023345962
Bankové spojenie: 7000434476/8180 (Štátna pokladnica)
Poskytovateľ:
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Výstavná 4, 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. František Ďurkovič
IČO: 36855642
DIČ: 2022506651
IC DPH: SK 2022506651
Bankové spojenie: 6607317028/1111
Zápis v: Okresný súd Nitra, oddiel Pš Vložka 10007/N
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť poskytovanie služieb na
zorganizovanie sprievodného podujatia 24. Snemu Združenia miest a obcí Slovenska pre
informovanosť o projekte Dátového centra obcí a miest, realizovaného objednávateľom a
financovaného z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti zo zdrojov
Európskeho fondu pre regionálny rozvoj - ERDF (ďalej len „Projekt“) , a to na základe
požiadaviek objednávateľa, v rozsahu a za podmienok uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve
(ďalej len „služby“).
2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa prevziať objednané služby a za poskytnuté
služby zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu podľa Článku IV. tejto zmluvy.
Článok II.
Miesto poskytnutia služieb
Miestom poskytnutia služieb je areál Agrokomplexu v Nitre.
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Článok III.
Lehota a podmienky plnenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby (predmet zmluvy) počas trvania 24. Snemu
Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý sa uskutoční v čase od 28.05.2013 do 29.05.2013.
2. O odovzdaní a prevzatí služieb (predmetu zmluvy) bude spísaný protokol, ktorý potvrdia svojimi
podpismi poverení zástupcovia oboch zmluvných strán.
3. Ak pri poskytovaní služieb objednávateľ zistí očividné vady, je povinný toto bez zbytočného
odkladu elektronicky lebo faxom nahlásiť poskytovateľovi.
Článok IV.
Cena
1. Cena za poskytnuté služby (predmet zmluvy) je 5112,- EUR vrátane DPH (slovom
päťtisícjednostodvanásť) pričom táto cena je konečná a je zhodná s ponukou poskytovateľa zo
dňa 30. apríla 2013, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
2. V cene uvedenej v bode 1. Článku IV. tejto zmluvy sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa
súvisiace s poskytovaním plnenia (služieb) na základe tejto zmluvy.
3. Cena podľa bodu 1. Článku IV. tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., vyhlášky MF č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon č 18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhlášky MF č. 375/1999 Z. z., je konečná a zahŕňa:
plnenie v požadovanom rozsahu podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a prílohy č. 1 k nej.
Článok V.
Platobné podmienky
1.

2.

3.

Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi za služby skutočne poskytnuté podľa tejto zmluvy cenu
dohodnutú v článku IV. tejto zmluvy bezhotovostne – bankovým prevodom na účet
poskytovateľa na základe faktúry vystavenej poskytovateľom po poskytnutí plnenia na základe
tejto zmluvy; faktúry budú mať splatnosť 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.
Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, musí byť doručená objednávateľovi v štyroch
vyhotoveniach a jej súčasťou musí byť rozsah poskytnutých služieb a protokol podľa bodu 2,
Článku III. tejto zmluvy, potvrdený povereným zástupcom objednávateľa.
V prípade, že faktúra nemá náležitosti dojednané v tejto zmluve (bod 2. tohto článku) je
objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť poskytovateľovi na doplnenie, resp. prepracovanie.
V takomto prípade objednávateľ nie je v omeškaní s platením a lehota na plnenie
objednávateľovi plynie až po doručení úplnej a formálne správnej faktúry obsahujúcej
náležitosti podľa bodu 2. Článku. V. tejto zmluvy.
Článok VI.
Doba platnosti zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do úplného splnenia záväzkov oboch zmluvných strán
vyplývajúcich z tejto zmluvy.
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Článok VII.
Zmluvné pokuty
1. V prípade, ak poskytovateľ bude v omeškaní s plnením svojho záväzku podľa tejto zmluvy, uhradí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy za každý
deň omeškania, pokiaľ sa v konkrétnom prípade zmluvné strany nedohodnú inak. Zaplatením
zmluvnej pokuty podľa prechádzajúcej vety nie je dotknuté právo objednávateľa požadovať
náhradu spôsobenej škody. Omeškanie poskytovateľa s plnením svojho záväzku podľa tejto
zmluvy sa pokladá za závažné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo objednávateľa odstúpiť od
tejto zmluvy.
2. V prípade posunu termínov zaväzujúcich poskytovateľa objednávateľom, termíny zaväzujúce
poskytovateľa sa primerane posúvajú a objednávateľ nemá z toho dôvodu nárok na akúkoľvek
sankciu.
3. V prípade oneskorenia sa objednávateľa s úhradou ceny, objednávateľ uhradí poskytovateľovi
úrok z omeškania v súlade s platnými právnymi predpismi.
4. Zmluvní partneri budú od svojej zodpovednosti za oneskorenie splnenia záväzku vyplývajúcej
z tejto zmluvy oslobodení, pokiaľ pri ich plnení vznikla prekážka účinkom vyššej moci, resp.
z dôvodu konania/ nekonania druhej zmluvnej strany.
VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
2. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy
uvedeným v čl. I. tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku číslo Z2111022001301, uzatvorenej medzi DEUS
a Ministerstvom financií SR na financovanie Projektu (ďalej len „Zmluva o NFP“), a to
oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP tvoriacich Prílohu č. 1 k Zmluve o NFP a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Poskytovateľ bol so znením článku 12 VZP tvoriacich
prílohu č. 1 k Zmluve o NFP oboznámený, čo potvrdzuje svojím podpisom na tejto listine.
3. Riešenie prípadných sporov bude prebiehať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.
4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, ktoré majú charakter originálu.
Objednávateľ obdrží tri exempláre a poskytovateľ obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto zmluvou ako aj právne vzťahy
z nej dovodené sa budú v celom rozsahu riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluva sa stáva platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne
zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. a nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1: Výzva – zákazka s nízkou hodnotou zo dňa 26.04.2013
- č. 2: Ponuka poskytovateľa

V Bratislave dňa 23.05.2013
Objednávateľ:

Poskytovateľ:
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