/VILI VA O DIELO
(Obchodný zákonník č. 513/1991, § 536)
ČI. 1
Zm luvné stran y
1.1. O bjednávateľ
Organizácia :
Vlresa :
V zastúpení :
IČO:
DIČ:
Telefón:
Bankové spojenie :
Číslo úctu :
IBAN:
e-mail:
1.2. Spracovateľ
N ázov:
Ulresa :
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Telefón:
Bankové
spojenie :
u
Číslo účtu :
IBAN:
e-mail:

Obec Nitra nad Ipľom
Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Nitra nad Ipľom
Bc. Tivadar Berky, starosta
00648388
2021097232
+42147439 4197
Príma banka Slovensko, a.s.
60 5019 3012/5600
SK92 5600 0000 0060 5019 3012
ob cc n itr a na d ip1om ÝŽpost.sk

C EDO - P, spol. s. r. o.
Janka Kráľa 1, 960 01 Zvolen
Ing. Jozef Martinský
46209336
2023292810
421 908 284 287
Poštová banka. a.s.
0020538780 6500
SK52 6500 0000 0000 2053 8780
infoYrocdo-p.sk
y .•

CI. 2

»

Predm et diela
2.1. Spracovateľ sa zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa zabezpečiť verejné obstarávanie
k projektu:
Názov projektu:
Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu rodín a životného prostredia
MRK v obci Nitra nad Ipľom
ľl'M S kód projektu: 27140130169
()peračný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os:
2 Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie:
2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s
osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
Kód výzvy:
OP ZaSI-FSR-2012/2.1.02
2.2. Verejné obstarávanie bude vypracované podľa požiadaviek a kritérií výzvy na predkladanie
žiadosti, rozpočtu a platných zákonov - Zákazka podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25 2006 Z. z.
o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne
spracovateľovi všetky podklady a informácie potrebné k spracovaniu predmetu diela
uvedeného v bode 2.1. tejto zmluvy.
Č I. 3
Doba a rozsah vykonania diela
3.1. Spracovateľ zabezpečí a vykoná verejné obstarávanie v rámci realizácie projektu, najneskôr
do 31.01.2015 v rozsahu 100 hod.

3.2. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného v tejto zmluve.
ČI. 4
Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť všetky potrebné podklady, doklady a informácie pre
vypracovanie predmetu diela uvedeného v bode 2.1. v stanovenom termíne podľa
požiadav iek spracovateľa.
4.2. Objednávateľ je povinný počas celej doby trvania zmluvy zabezpečiť spracovateľovi
súčinnosť v oblasti doplnenia údajov a podkladov na základe jeho požiadavky .

vy*

ČI. 5
C ena diela, platobné podmienky
.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu čl.2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou
zmluvný ch strán.
5.2. Cena predmetu plnenia v rozsahu čl.2. predstavuje 850,00 € (osemstopäťdesiat eur). Túto
sumu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť po ukončení, teda odovzdaní a zrealizovaní
verejného obstaráv ania, najneskôr do 15 kalendárnych dní.
5.3. Dohodnutá cena je konečná a nie je možné ju meniť dodatkami k zmluve.

ČI. 6
Zodpovednosť
6.1. Spracovateľ zodpovedá za včasné odovzdanie vereného obstarávania v súlade so zákonom
o VO a usmerneniami, za predpokladu dodržania 0 . 4 tejto zmluvy objednávateľom.
6.2. Spracovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly auditu súvisiaceho s dodávanými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí N IT číslo: Z 2212012019101,
a lo oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na
výkon kontroly auditu overovania na mieste sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly. Certifikačný orgán
a nimi poverené osoby
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audí torov
f) Osoby prizvané orgánmi uvedený mi v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a ES
Č I. 7
7Ávo reč n é ust a no ver. ie
7.1. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s celým obsahom zmluvy je vyjadrený
podpisom obidvoch zmluvných strán.
7.2. láto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom po jej podpísaní obdr/í
zhotovileľ jeden originál a objednávateľ tri originály.
7.3. /.menu zmluvy možno previesť iba písomnými dodatkami podpísanými zástupcami
zmluvných strán.
Y obci Nitra nad Ipľom, dna

a ~p CEDO P#

- spol. s r.o.
ul. Janka Kráľa 1,960 01 Zvolen
IČO: 46 209 336 P l£ 20? 3292810
web: www.cedo-p.yR' e-maii/nf^cedo-p.ík

spiacovalci

