IČ: 11/2009

Zmluva o dielo č. 4/2009
uzavretá v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
E-mail:
a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
E-mail:

Krajský školský úrad v Košiciach
Zádielska 1, 040 78 Košice
doc. PaedDr. Jozef Vook, CSc, prednosta
Štátna pokladnica Bratislava
7000138845/8180
35557184

2021768617
ksuke@ksuke.sk
SENSIM, s. r. o.
Hollého 372/33, 010 01 Žilina
Ing. Katarína Drugdová, konateľka
Dexia Banka Slovensko, a. s.
0499095001/5600
43 857 434 2022501008
SK2022501008
sensimsro@gmail.com

I. Predmet zmluvy
1) Názov zákazky: „Externý manažment projektu" Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia a modernizácia Špeciálnej ZŠ Dobšiná.
2) Predmetom zmluvy je:
a/ vypracovanie žiadostí o platbu
b/vypracovanie monitorovacích správ projektu počas celej doby platnosti zmluvy
o poskytnutí NFP pre realizáciu stavby „Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia a modernizácia Špeciálnej ZŠ Dobšiná " v súlade s výzvou na predkladanie projektov v rámci:
Operačného programu: Regionálny operačný program ( ROP )
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania Opatrenie: 1.1.
Infraštruktúra vzdelávania Kód výzvy: ROP-1.1-2008/01
3) Dokumentácia musí byť vyhotovená v rozsahu a za podmienok stanovených Riadiacim
orgánom pre ROP.
4) Zhotoviteľ odovzdá predmet zmluvy po častiach v súlade s realizáciou stavby.
5) Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy zaplatiť
zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu a poskytnúť potrebnú súčinnosť za podmienok uvedených v nasledujúcich ustanoveniach.
II. Cena diela
1) Cena diela bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 7 799,99 € na základe
uskutočneného prieskumu trhu. V prípade zníženia celkového objemu oprávnených sta-
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vebných prác, bude dohodnutá cena primerane znížená, pokiaľ by bolo prekročené percento oprávnených výdavkov určených pre túto podpornú aktivitu projektu.
2) Zhotovíteľ má právo fakturovať cenu za vypracovanie častí predmetu zmluvy po odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi.
3) Odmena za dielo je rozdelená takto:
a/ časť: Cena za vypracovanie žiadostí o platbu - cca 50% zo sumy 7 799,99 €, t.j.3 899,99
€ po obdržaní faktúry od zhotoviteľa. Cena bude rozdelená rovnomerne podľa počtu
žiadostí o platbu.
b/časť: Cena za vypracovanie monitorovacích správ - cca 50% zo sumy 7 799,99€, t.
j. 3 900,00 € po obdržaní faktúry od zhotoviteľa. Počet monitorovacích správ bude
vypracovaných podľa potreby. Cena bude rovnomerne rozdelená podľa vypracovaných
monitorovacích správ.
4) V prípade, že ku podpísaniu zmluvy nedôjde z rôznych dôvodov, objednávateľ nie je povinný zaplatiť cenu podľa bodu 3) časti II.
III. Lehota na zhotovenie diela
1) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy v súlade s realizovaním stavebných prác
a po dobu 5 rokov od kolaudácie stavby.
IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
1) Zhotoviteľ zodpovedá za formálnu a obsahovú stránku predmetu zmluvy, nezodpovedá
však za obsah údajov poskytnutých objednávateľom. Rovnako nezodpovedá v prípade
oneskoreného poskytnutia údajov zo strany objednávateľa. Nárok na vyplatenie ceny diela podľa článku II., bod 3), časť a/ a b/ tým zostáva nedotknutý.
2) Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľov i všetky potrebné údaje a podklady
na vypracovanie diela najneskôr 10 pracovných dní pred termínom odovzdania časti diela.
3) Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s uzatvorenou zmluvou.
4) Objednávateľ nie je oprávnený poskytovať údaje, ktoré sú predmetom zmluvy tretím osobám, iba ak by mu dal na to zhotoviteľ písomný súhlas s určením rozsahu použitia diela.
Toto ustanovenie platí vzájomne.
5) Objednávateľ je oprávnený použiť dielo len v rozsahu a na účel uvedený v zmluve.
6) Chyby diela je objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného
odkladu po ich zistení, v opačnom prípade stráca nárok na ich odstránenie ako aj ďalšie nároky voči zhotoviteľovi vyplývajúce z tejto zmluvy.
7) Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím ne
vhodných pokynov alebo údajov na vykonanie diela zo strany objednávateľa a ktorých ne
vhodnosť nemohol zhotoviteľ zistiť ani pri vynaložení všetkej starostlivosti, alebo na
nevhodnosť bol objednávateľ zhotoviteľom upozornený a na ich použití trval.

V. Odstúpenie od zmluvy
1) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie toho, čo už plnil v prípade
oneskoreného alebo chybného plnenia predmetu zmluvy. Ak sú chyby odstrániteľné,
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objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak ich zhotoviteľ neodstráni v primeranej
lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol na tento účel.
2) Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie toho, čo už plnil v prípade
omeškania objednávateľa, ako aj v prípade nevhodných pokynov alebo údajov na vykonanie diela zo strany objednávateľa, na ktoré bol objednávateľ zhotoviteľom upozornený.

VI. Doba trvania zmluvy
1) Zmluva sa uzatvára na dobu od začatia realizácie stavebných prác až do 5 rokov po ukončení stavebného diela „Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia a modernizácia
Špeciálnej ZS Dobšiná".
2) Túto zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou a to vždy písomnou
formou doručením druhej zmluvnej strane.
3) Výpovedná lehota je 14 dní. Začína plynúť od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
4) Objednávateľ má právo reklamovať výkon prác cez svojho zamestnanca. Reklamácie budú
riešené písomnou formou.

VII. Spoločné a záverečné ustanovenia
1)Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah sa bude riadiť ustanoveniami §262
Obchodného zákonníka.
2)Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.
3) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
po uzatvorení zmluvy s poskytovateľom NFP .
4)Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy sa uskutočnia v písomnej forme na základe súhlas
ného prejavu obidvoch zmluvných strán.
5)Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných
podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah, platnosť a účinnosť.
6) Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva
rovnopisy.
\

