Obec Nitra riad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Nitra nad Ipľom

Mandátna zmluva č. IAZaSI/2
uzavretá podľa § 566 a naši. Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany
v

L Mandant:
Organizácia:
Obec Nitra nad Ipľom
Adresa:
Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Nitra nad Ipľom
Bc. Tivadar Berki, starosta obce
Zastúpená:
IČO:
00648388
2021097232
DIC:
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 11 Žilina
číslo účtu vo formáte IBAN :
a) zálohové platby:2 SK 9256000000006050193012
b) refundácia:3 SK 3556000000006050192001
(ďalej len „mandant")

2. M andatár:
Organizácia:
Adresa:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Ing. Dana Furješová - LINKA
Begova 19, 984 01 Lučenec
lng. Dana Furješová
34680551
1020577987
UniCredit Bank, a.s.
6667205001/1111
SK 7011110000 0066 67205001
(ďalej len „m andatár“)
II.
Predmet zmluvy

L

Mandatár sa zaväzuje na pozícii „Lektor kurzu - Manažment financií
a všestranná starostlivosť o domácnosť“ pre mandanta zabezpečiť lektorskú
činnosť vzdelávacieho kurzu projektu.
Názov projektu:
Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu rodín a životného
prostredia MRK. v obci Nitra nad Ipľom
ľí MS kód projektu: 27140130169

1mplementačná agentúra
Pre Operačný program
Zamestnanosť a sociálna änklúzia

Operačný program:
Prioritná os:
Opatrenie:

Kód výzvy:

Zamestnanosť a sociálna inklúzia
2 Podpora sociálnej inklúzie
2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym
vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja
služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované
rómske komunity
OPZaSI-FSR-2012/2.1/02

Náplň práce: Realizácia kurzu Manažment financií a všestranná starostlivosť o
domácnosť pre následný výkon práce a činnosť cieľových skupín z prostredia MR K
na aktivitách projektu za účelom ich sociálnej inklúzie.
III.
Termín a rozsah poskytovanej služby
I.

9

Termín poskytovanej služby: Mandatár bude vykonávať činnosti uvedené čl. II. tejto
zmluvy od 26.01.2015 do 30.09.2015.
Rozsah poskytovanej služby: 90 hodín/kurz pre 20 osôb z prostredia MRK. max. 2
dni/týždeň, max. 5 hod/deň. Mandant si vyhradzuje právo znížiť počet hodín
odpracovaných v projekte na základe reálneho čerpania rozpočtu projektu
a usmernení RO/SORO.

IV.
Odmena

?

Mandant sa zaväzuje poskytnúť mandatárovi za vykonanie predmetu zmluvy
uvedeného v či, II. tejto zmluvy odmenu v zmysle výsledku verejného obstarávania,
a to v rozsahu maximálne 90 hodín v hodinovej sadzbe 13,50 €, t.j. 12 15,00 €.
Odmena je splatná podľa vyúčtovania mandatára po ukončení kurzu. Odmena lektora
zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciu kurzu/ školiace potreby pre lektora,
náklady na jeho prípravu a realizáciu kurzu, cestovné, telekomunikačné náklady
a réžie/.
Úhrada sa uskutoční na základe predloženej faktúry, spracovanej agendy a iných
doplňujúcich dokumentov v súlade s požiadavkami IA ZaSl.
Splatnosť faktúr bude minimálne 14 dní.
ľ

O

J.

4.

v.
Povinnosti zmluvných strán
Mandatár je povinný
®
predkladať pracovný výkaz vykonaných prác a služieb,
neodkladne informovať mandanta o všetkých skutočnostiach, ktoré nastanú
a budú mať vplyv na plnenie predmetu zmluvy,
strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NľP. a to
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) Najvyšší kontrolný úrad SR. príslušná Správa finančnej kontroly.
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osob>
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora
audítorov,
e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s
príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
m

Mandant je pov inný:
poskytnúť mandatárovi všetku potrebnú súčinnosť a odovzdať všetky
relevantné údaje potrebné pre plnenie zmluvy tak, aby mohol realizovanie
činnosti uskutočniť včas,
•
do piatich dní písomne informovať mandatára o všetkých rokovaniach
a zmenách týkajúcich sa realizácie projektu.
•
uhradiť faktúru za poskytnuté služby v deň splatnosti.
'■

V í.

Záverečné ustanovenia
Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak. riadia sa práva a povinnosti zmluvných
strán Obchodným zákonníkom.
V prípade závažného porušenia tejto zmluvy je zmluva vypovedateľná s okamžitou
platnosťou s písomným udaním dôvodu.
Dodatky k tejto zmluve môžu byť urobené iba písomne a musia byť podpísané oboma
zmluvnými stranami.
I áto zmluva je napísaná v troch výtlačkoch, z ktorých každý má hodnotu originálu.
Mandant obdrží dva a mandatár jeden rovnopis.

Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, plne mu porozumeli a
znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Nitre nad Ipľom, 26.01.2015

Mandant

Mandatar

