ZMLUVA O IMPLEMENTÁCII
I.
Zmluvné strany
Implementátor:
obchodné meno:
sídlo:
štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: bankový
ústav:
v/v

c. uctu:

Sagacita, s.r.o.
Kňažia 455, 026 01 Dolný Kubín
Ing. Mirolsv Stanovský
36 456 245
2021936697
SK2021936697
VUB Dolný Kubín
1916930851/0200

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sro, vložka
číslo 15773/L
ďalej len „implementátor“
Objednávateľ:
názov organizácie: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
sídlo:
Mons. Prof. ThDr. František Tondra, diecézny biskup
štatutárny orgán:
PaedDr. Ján Dravecký, PhD., riaditeľ školského úradu
kontaktná osoba:
00 179 124
IČO:
Slovenská sporiteľňa a. s.
bankový ústav:
č. účtu:
0524527700/0900
ďalej len „objednávateľ“
II.
Predmet zmluvy
1. Poskytnutie služieb podľa článku m odsek 2b, v súvislosti s manažovaním, riadením a
implementáciou projektu „Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením
energetickej hospodárnosti budovy a vybavením interiéru.“ na financovanie ktorého bol
poskytnutý nenávratný finančný príspevok/ďalej NFP/tvorený z prostriedkov ES a štátneho
rozpočtu SR
2. Vykonávanie služieb implementátora sa bude realizovať na základe harmonogramu, ktorý
objednávateľ spracuje spolu s implementátorom pre daný projekt po podpise zmluvy s
poskytovateľom NFP.
III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ je povinný:
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a) vytvoriť podmienky pre spoluprácu s implementátorom vnútri spoločnosti,
definovaním kompetentného zamestnanca na spoluprácu pre konkrétny projekt,
b) poskytovať implementátorovi všetky potrebné informácie, dokumenty a podklady a
poskytovať súčinnosť potrebnú k splneniu dohodnutého predmetu zmluvy a to bez
zbytočného odkladu a v termíne, ktorý implementátor určí s prihliadnutím na termíny
stanovené v príslušnom finančnom nástroji EU,
c) bezodkladne informovať implementátora , ak nemôže splniť svoje povinnosti podľa
písmena a) a b) alebo niektorú z povinností dohodnutú v tejto zmluve;
d) po podpise zmluvy s implementátorom je objednávateľ povinný realizovať projekt
spôsobom, ako mu ukladajú zmluvné povinnosti s poskytovateľom NFP
2, Implementátor je povinný:
a) poskytovať objednávateľovi služby súvisiace s implementáciou projektu v rozsahu a za
podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a
v zmysle platnej Smernice pre riadenie a implementáciu projektov financovaných zo
štrukturálnych fondov
b) vykonať služby minimálne v rozsahu:
•
•

3x spracovanie žiadostí o platbu - počas realizácie projektu
2x spracovanie monitorovacej správy - počas realizácie projektu

a) poskytovať služby s profesionálnym prístupom a bez zbytočného odkladu po celú dobu
platnosti tejto zmluvy
b) postupovať odborne, konzultovať s objednávateľom, úradmi a určenými
spolupracujúcimi osobami v dobrej viere dosiahnuť cieľ - úspešne realizovať
schválený projekt v súlade so zmluvou o NFP a zabezpečiť refundáciu finančných
prostriedkov pre objednávateľa v plnej výške, tak ako to stanovuje zmluva s
poskytovateľom NFP.
c) písomne vytknuté nedostatky zo strany poskytovateľa NFP bez zbytočného odkladu
odstrániť v dohodnutých termínoch
Q dodržiavať všetky termíny vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP
g) dodržiavať mlčanlivosť o dôverných informáciách o ktorých sa dozvedel pri
implementácií projektu. Táto mlčanlivosť trvá aj po zániku tejto zmluvy.
1. Implementátor nezodpovedá:
a) za správnosť a úplnosť účtovných dokladov objednávateľa predkladaných spolu so
žiadosťou o platbu
b) za krátenie NFP z dôvodu nedodržania schválených položiek v stavebno-technickej
dokumentácie a rozpočtu projektu
c) za správnosť vynaložených nákladov a úplnosť vystavených dokladov medzi
objednávateľom a zhotoviteľom stavby
IV.
Cena diela a platobné podmienky
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1. Zmluvné strany dohodli cenu za služby v zmysle odseku Hl. bodu 2b vo výške

predloženej obchodnej ponuky 16 541 EUR vrátane DPH. , ktorej dielčie služby
predstavujú:
• 3x spracovanie žiadosti o platbu - počas trvania projektu
Ponúkaná cena: 3 x 5 000EUR
Spolu: 15 000 EUR
• 2x spracovanie monitorovacej správy - počas trvania projektu
Ponúkaná cena: 2 x 770,50 EUR
Spolu: 1541 EUR

1. Cena za poskytnuté služby bude implementátorovi vyplatená priebežne na základe
vystavených faktúr za uskutočnené služby v zmysle odseku m bod 2b na základe
preberacieho protokolu. Splatnosť vystavenej faktúry je 90 dní.
2. Súčasťou vystavenej faktúry od implementátora bude protokol o prevzatí diela
s popisom vykonaných prác.
V.
Zmluvné pokuty
1. V prípade, že po predložení účtovných dokladov implementárom na kontrolu
a refundáciu finančných prostriedkov poskytovateľovi NFP, dôjde k neakceptovaniu
časti preukázaných a vynaložených nákladov objednávateľa preukázaním
neodborného a nesprávneho postupu implementátora pri službách v zmysle odseku Hl
bodu 2b, má objednávateľ nárok na krátenie zmluvne dohodnutej odmeny
implementátorovi z nasledujúcej dielčej platby v pomere krátenia nákladov
poskytovateľom NFP.
2. V prípade, že zo strany objednávateľa dôjde k predloženiu neúplných účtovných
dokladov a podkladov k vykonaniu služieb , čo bude mať za následok opakovanie prác
na službách v zmysle odseku Hl bodu 2b, respektíve doplnenie služieb
poskytovateľovi NFP v zmysle odseku IH bodu 2b bude implementátorovi zvýšená
odmena za poskytnutú službu o 25%.
3. V prípade, že objednávateľ po schválení faktúry implementátora nedodrží lehotu jej
splatnosti uvedenú v čl. IV. bod 2 tejto zmluvy , má implementátor nárok uplatniť si
u objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.
VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy s poskytovateľom NFP na
projekt „Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru.“
www.kapitula.sk/dsu, objednávateľ písomne
zverejnení na
oznámi
implementátorovi deň
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zverejnenia) a stráca platnosť posledným dňom porealizačnej etapy projektu a to
uskutočnením všetkých služieb podľa odseku III bodu 2b
2. Zmena alebo zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ako aj iné dojednania
zmluvných strán týkajúce sa tejto zmluvy alebo z nej vyplývajúce, musia mať formu
priebežne číslovaných písomných dodatkov a musia byť schválené obidvoma zmluvnými
stranami. Po ich schválení sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj ich vzájomné vzťahy v zmluve podrobnejšie
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Prípadná
neúčinnosť niektorých ustanovení tejto zmluvy nebude mať vplyv na platnosť jej
ostatných ustanovení; neúčinnú úpravu sa zmluvné strany zaväzujú na základe výzvy
ktorejkoľvek z nich nahradiť platným ustanovením.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky rozpory, ktoré vzniknú medzi nimi po dobu platnosti
tejto zmluvy, riešiť vzájomným rokovaním. Ak nedôjde medzi nimi k dohode, je
oprávnená ktorýkoľvek z nich požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých implementátor dostane jeden
rovnopis; to isté platí aj pre dodatky k tejto zmluve, ktoré budú zmluvnými stranami
uzavreté po dobu jej platnosti.
Táto zmluva nenahrádza, nemení a nedopĺňa žiadne predchádzajúce dohody alebo zmluvy
uzavreté medzi účastníkmi, či už písomne alebo ústne a ani na základe tejto zmluvy takéto
predchádzajúce dohody alebo zmluvy nezanikajú.
7. Štatutárni zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že právo na uzavretie tejto zmluvy im
vyplýva z výpisov obchodného registra obchodných spoločností, ktoré zastupujú a
predmet zmluvy a z neho vyplývajúce práva a záväzky súvisia s predmetom ich
podnikateľskej činností.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a jej ustanoveniam rozumejú.
Ďalej vyhlasujú, že ju uzavierajú na základe ich slobodnej vôle a vážne, pričom ich
zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné a právny úkon je
v dohodnutej forme.
9. Na znak súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy ju štatutárni zástupcovia zmluvných

V Dolnom Kubíne, dňa 17.6.2011

SagsQsta,
s.r.o.
Kňažia 45*5

026 01 Dolný Kubín

Ing, Miroslav Stanovský
za írnplementátora

Prof. ThDr. František Tondra
za objednávateľa
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