Zmluva
o zabezpečení poradenstva pri financovaní projektu „Rekonštrukcia galérie“
z oblasi podpory posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov financovaného
z Regionálneho operačného programu pre obec Raslavice

Objednávateľ
Obec Raslavice
IČO: 00322521
DIČ: 2020624606
Hlavná 154
086 41 Raslavice
zastúpený – Marek Rakoš – starosta obce
bankové spojenie :VUB,a.s.
(ďalej objednávateľ),

a
Zhotoviteľ :

PROFINMET s.r.o.
IČO: 46 542 795
DIČ: 2023527550
Jégeho 10
821 08 Bratislava
zastúpený – Ing.Ján Kelo - konateľ
bankové spojenie : Fio banka, a.s. Bratislava,
(ďalej zhotoviteľ )

sa dohodli v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka na tejto zmluve o zabezpečení poradenstva pri
financovaní projektu „ Rekonštrukcia galérie“ z oblasti podpory posilnenia kultúrneho potenciálu regionov
financovaného z Regionálneho operačného programu za nasledovných podmienok:

Článok 1
Úvodné ustanovenia
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1.1. Zhotoviteľ vykoná súlade s výzvou ROP-3.1-2014/01 ,s metodikou stanovenou riadiacim orgánom /
ďalej len poskytovateľ / a s odbornou starostlivosťou práce v zmysle predmetu tejto zmluvy.
1.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce odmenu v zmysle Čl.4 tejto zmluvy.

Článok 2
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je poradenstvo pri vypracovaní projektu „Rekonštrukcia galérie“ v zmysle
príslušnej metodiky poskytovateľa a to najmä konzultácie s poskytovateľom pri príprave zamerania
a obsahu projektu, vypracovanie Žiadosti o projekt a kompletizácia príslušných formulárov a príloh.

Článok 3
Podmienky zmluvy
Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovných podmienkach:
3.1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetky podklady a informácie v súlade s podmienkami
poskytovateľa ,ktoré sú potrebné na riadne vykonanie prác v zmysle predmetu zmluvy.
3.2. Objednávateľ si je vedomý, že na získanie spolufinancovania z programu Zachovanie a revitalizácia
kultúrneho a prírodného dedičstva nie je právny nárok.
3.3. Zhotoviteľ bude pri svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou, neposkytne informácie
tretím osobám okrem poskytovateľa a o zistených skutočnostiach bude zachovávať mlčanlivosť.
3.4. Práce v zmysle Čl. 2 predmetu zmluvy budú vykonané v termínoch stanovených poskytovateľom
finančných prostriedkov.
3.5. Zhotoviteľ nie je povinný preskúmať pravdivosť údajov ,ktoré obdržal od objednávateľa a
predpokladá, že všetky údaje zodpovedajú skutočnému stavu a okolnostiam.

Článok 4
Výška odmeny a jej splatnosť

Odmena za práce v zmysle Čl.2 j bola stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
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4.1. Odmena je 990,-EUR / deväťstodevädesiat EUR / , preddavok vo výške 490,-EUR je splatný do 3 dní
odo dňa
podpisu tejto zmluvy, zvyšných 500,-EUR do 7 dní po odovzdaní Žiadosti o projekt
poskytovateľovi.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

5.1. Všetky prípadné zmeny a doplnky zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po vzájomnej
dohode oboch zmluvných strán.
5.2. Ostatné podmienky neuvedené v tejto zmluve sa riadia Obchodným zákonníkom.
5.3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
5.4. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pričom objednávateľ i zhotoviteľ obdržia po jednom
exemplári.

Raslavice,dňa ....................................

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :
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