
ZMLUVA O DODÁVKE PRÁC A SLUŽIEB
(podl'a §261 Obchodného zákonníka)

ČI. 1.
Zmluvné strany

Odberate/':
Zastúpený:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Obec Jelka
Ing. Imre Farkas, starosta
Mierová 959/17, 925 23 Jelka
00306011
2021006691
Všeobecná úverová banka, a.s.
18829132/0200
SK63 0200 0000 0000 1882 9132

ďalej ako "Odberatel'"

a

Dodávate/':
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:

Regionálna rozvojová agentúra Komárno
Ing. Andreou Fialovou, riaditel'kou
Nádvorie Európy č. 53, 945 01 Komárno
36110272

DIČ: 2021552247
IČ DPH: SK2021552247
Bankové spojenie: ČSOB, a. s. pobočka Komárno
Číslo účtu: 4007847827/7500
IBAN: SK25 7500 0000 0040 0784 7827
Zápis v registri združení právnických osôb dňa 31.10. 2000 na Krajskom úrade v Nitre pod č. 14/2000,

ďalej ako "Dodávatel'"

ČI.2
Predmet diela

2.1. Dodávatel' sa zaväzuje pre odberatel'a poskytovanie externých manažérskych služieb pri
implementácii projektu s názvom: "Objavovanie Malého a Mošonského Dunaja bicyklom a
člnom", kód projektu: SKHU/1601/1.1/014, podporeného z Programu spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika - Maďarsko, ktorý je financovaný z ERDF, v termíne od 12.2017 do 10.2019,
v rozsahu 575 hod. Činnosť "Externého manažmentu" v rámci projektu zahŕňa:

• projektový manažment, činnosť koordinátora projektu, administrátora projektu,
finančného manažmentu, účtovníctvo, manažéra pre publicitu projektu;

• koordinácia dodržiavania podmienok Zmluvy o podpore ERDF a Zmluvy o národnom
spolufinancovaní;

• inštrukcie k príprave a zabezpečeniu potrebných podkladov a dokladov podľa podmienok
Zmluvy o poskytnutí NFP;

• informovanie o zmenách metodiky a legislatívnych pravidiel;
• vybavenie nezrovnalostí;
• poradenstvo pri prípadných zmenách projektu;
• príprava a aktualizácia časového a finančného harmonogramu projektu;
• koordinácia zabezpečenia publicity projektu v zmysle Zmluvy o podpore ERDF a Zmluvy

o národnom spolufinancovaní;



• spolupráca s osobou zodpovednou za verejné obstarávanie;
• potvrdenie trhovej ceny;
• zabezpečenie kompletnej dokumentácie k projektu pre jej archiváciu;
• neustály kontakt s Partnermi a informovanie o pokroku v realizácii projektu;
• ostatné úlohy súvisiace s implementáciou projektu podľa inštrukcií vedúceho partnera

projektu;
• vypracovanie pravidelných monitorovacích správ (technické a finančné správy) projektu

počas celej doby platnosti Zmluvy o podpore ERDFa Zmluvy o národnom spolufinancovaní,
vrátane záverečnej monitorovacej správy (každé 4 mesiace počas implementácie projektu);

• účasť na monitorovacích návštevách a kontrolách na mieste;
• správne technické a finančné vyúčtovanie projektu
• činnosti smerujúce k ukončeniu projektu;
• šírenie projektových výsledkov.

ČI. 3
Cena diela, platobné podmienky

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene prác a služieb súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy vo
výške 11,65 EUR bez DPH!odpracovanú hodinu. Predmet zmluvy je dojednaný na 575 odpracovaných
hodín. Celková uhradená suma bude 8038,50 Eur s DPH, slovom osemtisíctridsaťosem Eur päťdesiat
centov, za realizáciu celého predmetu zmluvy. V tejto cene sú zahrnuté všetky náklady a výdavky,
ktoré dodávatel'ovi vzniknú pri plnení predmetu tejto zmluvy. Verejný obstarávatel' nebude
poskytovať preddavky ani zálohy. Platba za službu bude realizovaná priebežne na základe výkazu o
skutočne vykonaných prácach a na základe predloženej faktúry so splatnosťou minimálne 21 dní,
bezhotovostným platobným stykom po splnení dodávky. Možnosť vystavovať faktúru je min. 1 x za
minimálne 4 mesiace.

ČI. 4
Povinnosti zmluvných strán

4.1. Dodávatel' je povinný:
- zabezpečiť externý manažment v súlade s projektom,
- informovať odberatel'a o všetkých skutočnostiach, ktoré ovplyvňujú plnenie predmetu

zmluvy.
4.2. Odberatel' je povinný:

- odovzdať dodávatel'ovi všetky relevantné údaje potrebné pre plnenie predmetu zmluvy.

ČI. 5
Záverečné ustanovenia

5.1.Táto zmluva nadobúda právoplatnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva
je napísaná v štyroch exemplároch, z ktorých dodávateľ obdrží jeden a odberatel' tri exempláre.
Dodatky k tejto zmluve môžu byť urobené iba písomne a musia byť podpísané oboma zmluvnými
stranami.
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