Zmluva o poskytnutí služieb
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991
Táto zmluva sa uzatvára medzi
Poskytovateľ: TIDE, s.r.o.
Sibírska 6945/19, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Ingrid Doležalovou - konateľkou
IČO: 47 472 251
DIČ: 2023918248
Peňažný ústav: Tatrabanka
Č. účtu: 2923903848/1100
IBAN: SK0311000000002923903848
a
Objednávateľ: Obec Raslavice
Hlavná 154
086 41 Raslavice
Zastúpený: Marekom Rakošom - starostom obce
IČO: 00322521
DIČ: 2020624606
Peňažný ústav: VÚB Banka
Č. účtu: 1614400353/0200
IBAN: SK80 0200 0000 0016 1440 0353
I. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je Zabezpečenie externého manažmentu projektu „Raslavice –
komunitnými aktivitami k lepšej kvalite života“ v nasledujúcom rozsahu:


Projektový manažér – riadenie projektu, koordinovanie pracovníkov, plánovanie a organizácia
projektových aktivít, monitorovanie projektu, riešenie prípadných nezrovnalostí pri
implementácii – celkový rozsah 551 hod.



Finančný manažér – účtovník projektu – riadenie finančných a ekonomických záležitostí
projektu, metodické riadenie účtovníctva, vypracovanie žiadostí o platbu, sledovanie čerpania
rozpočtu, vyúčtovania – celkový rozsah – 512 hod.

II. Termín poskytovania služieb
1. Služby budú poskytovateľom realizované v období od podpisu zmluvy do 30.09.2015.
III. Podmienky poskytovania služieb
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať vyššie špecifikované služby tak, aby bola zabezpečená
plynulá a bezproblémová implementácia projektu „Raslavice – komunitnými aktivitami k lepšej kvalite
života“.
IV. Cena
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky nasledovne:
Služby projektového manažéra 551 hod x 7,45 €/hod
............... spolu 4 104,95 €
Služby finančného manažéra 512 hod x 7,30 €/hod
............... spolu 3 737,60 €
Cena celkom ........................................................................................................7 842,55 €

2. Faktúry budú vystavené vždy na konci kalendárneho štvrťroka za práce vykonané v
uplynulom štvrťroku. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác.
3. Lehota splatnosti faktúr je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti s objednávateľom
s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto zmluvy a zmluvy o NFP, uzatvorenej medzi objednávateľom
a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Poskytovateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek
konania, ktoré by smerovalo proti záujmom objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu
účelu tejto zmluvy a zmluvy o NFP. Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti
podľa tohto bodu zmluvy zo strany poskytovateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP č. Z2212012013901, a to oprávnenými osobami
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnenými osobami sú najmä:
a) Poskytovateľ a nim 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 audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia Slovenským pravom, najmä príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou
súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, z toho sú
tri vyhotovenia určené pre kupujúceho a jedno pre predávajúceho.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť v deň podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v zmysle Zákona č. 546/2010 v platnom znení.

V Prešove, dňa

...........................................
Poskytovateľ

V Raslaviciach, dňa

........................................
Objednávateľ

