Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:
Organizácia:
Obec Nitra nad Ipľom
Sídlo:
Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša
V zastúpení:
Bc. Tivadar Berky, starosta obce
IČO:
00648388
Kontakt:
+421474394197, +421908559894, obecnitra@gmail.com
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Poskytovateľ:
Organizácia:
Ivan Solymosi
Sídlo:
L. N. Tolstého 525/1, 984 03 Lučenec
V zastúpení:
Ivan Solymosi
IČO:
35135069
DIČ:
1031412943
Kontakt:
+421 905 320 633, ivansolymosil964@gmail.com
(ďalej len „Poskytovateľ“)

II.
Predmet zmluvy
1.
2.
3.

1.
2.

Predmetom zmluvy je poskytnutie služby - Stavebný dozor v rámci realizácie projektu.
Názov projektu: „Prístavba prístrešku k Domu smútku v Nitre nad Ipľom“. Projekt sa bude
realizovať z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, číslo výzvy: 22/PRV/2017.
Náplň služieb:
a. kontrola projektovej dokumentácie,
b. kontrola materiálu a jeho kvality,
c. zaistenie plynulosti výstavby,
d. kontrola súladu prác s projektovou dokumentáciou,
e. zostavovanie správ a vedenie evidencie.
III.
Termín a rozsah poskytovanej služby
Termín poskytovania služby: 1.7.2018-31.12.2018
Rozsah dodaného diela: podľa potrieb Objednávateľa.
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1.

2.
3.
4.

IV.
Odmena
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi za vykonanie predmetu zmluvy
uvedeného v čl. II. tejto zmluvy odmenu v zmysle výsledku verejného obstarávania, v
sume 320,00 € s DPH.
Odmena je splatná podľa vyúčtovania Poskytovateľa, nie viac ako jedenkrát mesačne.
Úhrada sa uskutoční na základe predloženej faktúry', spracovanej agendy a iných
doplňujúcich dokumentov v súlade s požiadavkami PPA.
Splatnosť faktúr bude do 30 dní.
V. Povinnosti zmluvných strán

1.

Poskytovateľ je povinný
•
neodkladne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré nastanú
a budú mať vplyv na plnenie predmetu zmluvy,
•
strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 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 osoby,
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.

2.

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

1.

2.
3.

4.

VI. 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.
Táto zmluva nadobúda účinnosť v prípade, že Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
v rámci výzvy číslo 22/PRV/2017 bude schválená a bude podpísaná zmluva
s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Dodatky k tejto zmluve môžu byť urobené iba písomne a musia byť podpísané oboma
zmluvnými stranami.
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5.
6.

Táto zmluva je napísaná v štyroch výtlačkoch, z ktorých každý má hodnotu originálu.
Objednávateľ obdrží tri a Poskytovateľ jeden rovnopis.
Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, plne mu porozumeli a na znak
súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V obci Nitra nad Ipľom, 29.11.2017

Objednávateľ

Poskytovateľ
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