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ZMLUVA O DlELO c . ....................
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1.
1.1.

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotovitel'

Obchodnémeno: Premier Consulting, spol. s r.o.
Sídlo:
ICO:

Františkánov 3, 94501 Komámo
35 860 235

zapísaný:

Obch.registerOkres.súduNitra,

císlo úctu:

oddiel Sro, vložka císlo 16185/N
2623846458/11 00,Tatra
Banka,a.s.

v zastúpeniobchodným
zástupcom:
so sídlom:
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ICO:
konajúci prostrednictvom:
na základe plnej moci zo dna
(dalej iba ako "Zhotovitel"')
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1.2.

Objednávatel'
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2.

PREDMET ZMLUVY

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je :

j;",

lí/é#/f?~

t/

11'172-1';;

(dalejlen ako "Objednávater')

A:
2.1.1.

závazok Zhotovitera vyhotovit pre Objednávatera Liadost o nenávratný financný príspevok z Programu rozvoja
vidieka SR 2007
2013, opatrenie 3.4.1. "Základné služby pre vidiecke obyvaterstvo"
pre financovanie
projektu Objednávatera, ktorým je investícia do infraštruktúry širokopásmového internetu, dalej len ako
"Liadost");

-

2.1.2.

závazok Zhotovitera vykonat a zabezpecit pre Objednávatera verejné obstarávanie, ktoré Objednávater vyhlási
v súvislosti so Liadostou pre úcely realizácie jeho projektu (dalej len ako "Verejné obstarávanie");

2.1.3.

závazok Objednávatera zaplatit Zhotoviterovi za vyhotovenie Liadosti odplatu za podmienok uvedených
v Zmluve,

B:
2.1.4.

závazok Objednávatera poskytnút Zhotoviterovi priestor pre umiestnenie oznámenia o aktivitách Zhotovitera,

2.1.5.

závazok Zhotovitera zaplatit Objednávaterovi za poskytnutie priestoru odplatu za podmienok uvedených
v Zmluve.

3.

VYHOTOVENIE ŽIADOSTI A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

3.1.

Zhotoviter vyhotovi Liadost pre úcely jej podania na Padohospodársku platobnú agentúru (dalej len "Agentúra") v rámci
Výzvy. Zhotoviter je povinný postupovat pri plnení svojich závazkov stanovených touto Zmluvou s odbornou
starostlivostou. Zhotoviter je najma povinný vyhotovit Liadost a Verejné obstarávanie v súlade s Príruckou pre žiadatel'a
o poskytnutie nenávratného financného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

3.2.

Objednávater sa zavazuje poskytnút Zhotoviterovi všetku súcinnost, a všetky informácíe, podklady, dokumenty, listiny
alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, a ktoré od neho bude Zhotoviter požadovat, potrebné na splnenie povinností
Zhotovitera podra tejto Zmluvy. Zhotoviter po podpise Zmluvy v primeranej lehote vyzve Objednávatera na predloženie
dokumentov potrebných pre vyhotovenie Liadosti a Verejného obstarávania, a zároven mu oznámi lehotu, v ktorej má
dokumenty Zhotoviterovi predložit. Objednávater sa zavazuje dokumenty vyžiadané Zhotoviterom odovzdat mu v lehote
takto urcenej. Zhotoviter vyhotoví Liadost na základe súcinnosti a dokumentov poskytnutých Objednávaterom.

3.3.

Po obdržaní všetkých potrebných dokumentov a informácií od Objednávatera Zhotoviter vyhotoví Žiadost a Verejné
obstarávanie, a odovzdá ich Objednávaterovi najneskar 3 dni pred uplynutím lehoty uvedenej vo Výzve na predkladanie
žiadostí. Výsledkom Verejného obstarávania na úcely Zmluvy je zápisnica o vyhodnotení ponúk. Zhotoviter maže
Liadost a zápisnicu z Verejného obstarávania odovzdat Objednávaterovi bud na osobnom stretnutí, alebo podaním na

3.4.1. "Základné služby pre vidiecke obyvatefstvo"

s va, so vzájomným

zápoctom

poštovú alebo kuriérsku prepravu, pricom Žiadost a Verejné obstarávanie sa v takom prípade budú považovat za
odovzdané dnom podania na poštovú alebo kuriérsku prepravu.
3.4. .

Objednávatel' sa zavazuje skontrolovat vypracovanú Žiadost pred odovzdaním na Agentúru, a to najma zoznam
oprávnených výdavkov, a zavazuje sa podat vypracovanú Žiadost na Agentúru v súlade s výzvou.

3.5.

Zhotovitel' sa zavazuje poskytovat po podaní Žiadosti Objednávatel'ovi súcinnost a pomoc pri zmene Žiadosti, jej
doplnení, alebo iných skutocností súvisiacich s podanou Žiadostou, a to až do doby Schválenia Žiadosti, alebo
zamietnutia Žiadosti. Po Schválení Žiadosti sa Zhotovitel' zavazuje poskytovat Objednávatel'ovi na jeho pisomnú žiadost
súcinnost s nasledovnými úkonmi súvisiacimi so Žiadostou, a to po dobu najviac 5 rokov po Schváleni Žiadosti:
zhotovenie žiadosti o platbu, zhotovenie monitorovacich správ, zmeny v Žiadosti a riešenie stažností na Agentúre.

3.6.

Zhotovitel' si vyhradzuje právo kedykol'vek zhodnotit, ci projekt Objednávatel'a je oprávnený pre žiadanie nenávratného
financného príspevku v rámci výzvy, a ak podl'a názoru Zhotovitel'a nie je, vyhradzuje si Zhotovitel' právo navrhnút
Objednávatel'ovi zmenu projektu, alebo odstúpit od Zmluvy.

4.

POSKYTNUTIE PRIESTORU

4.1.

Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Objednávatel' poskytne vo svojom sídle (obecný úrad) na vhodnom mieste
Zhotovitel'ovi priestor pre umiestnenie oznámenia o aktivitách Zhotovitel'a, cím umožní Zhotovitel'ovi umiestnit na tomto
priestore informácie o svojich aktivitách O konkrétnom umiestnení v rámci svojho sídla rozhodne Objednávatel'.

4.2.

Objednávatel' je povinný poskytnút priestor len ak dojde k Schváleniu Žiadosti, a to po dobu 2 roky od Schválenia
Žiadosti.

4.3.

Oznámenie o aktivitách Zhotovitel'a bude v graficky upravenej listinnej podobe vo formáte A3. Jeho obsahom bude
strucný popis spolocnosti Zhotovitel'a a popis jeho súcasných aktivitách.

5.

ODMENA A PLATOBNÉ

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

ZAPocíTANIE

Za vyhotovenie Žiadosti podl'a tejto Zmluvy je Objednávatel' povinný zaplatit Zhotovitel'ovi odmenu (cenu) vo výš ke 996,EUR vrátane DPH, ktorú sa Objednávatel' zavazuje zaplatit do 15 dní odo dna Schválenia Žiadosti. Zhotovitel' má nárok
na túto odmenu len ak dojde k Schváleniu Žiadosti.

Za poskytnutie priestoru podl'a clánku 4 tejto Zmluvy je Zhotovitel' povinný zaplatit Objednávatel'ovi odmenu (cenu) vo
výške 996,- EUR vrátane DPH, ktorú sa Zhotovitel' zavazuje zaplatit do 15 dni ode dna Schválenia Žiadosti.
Objednávatel' má nárok na túto odmenu len ak dojde k Schváleniu Žiadosti.
Zmluvné strany sa dohodli na zapocítaní ich vzájomných pohl'adávok z tejto Zmluvy, a to nasledovne:
5.3.1.

6.

PODMIENKY,

pohl'adávka Zhotovitel'a voci Objednávatel'ovi na zaplatenie odmeny za vyhotovenie Žiadosti podl'a bodu 5.1.
Zmluvy na jednej strane sa zapocíta s pohl'adávkou Objednávatel'a voci Zhotovitel'ovi za poskytnutie priestoru
podl'a bodu 5.2. Zmluvy na strane druhej, a to ku dnu kedy sa pohl'adávky stretnú. V dosledku tohto zapocítania
dnom stretnutia oboch pohl'adávok, obe pohl'adávky zaniknú.

OSOBITNÉ DOJEDNANIA
V prípade, ak je Objednávatel' v omeškaní s poskytnutím súcinnosti podl'a bodu 3.2. Zmluvy, považuje sa to za podstatné
porušenie povinností Zmluvy, a Zhotovitel' má právo pozastavit vyhotovovanie Žiadosti, Verejného obstarávania, resp.
poskytovanie služieb v zmysle bodu 3.5. Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci vykonávania Verejného obstarávania v súvislosti so Žiadostou bude Zhotovitel'
vykonávat všetky úkony na svojej adrese alebo vo svojej prevádzke (zasielanie a prijímanie všetkej korešpondencie,
zasielanie sútažných podklady záujemcom, otváranie obálok, atd.)

6.3.

Objednávatel' sa zavazuje, že pocas platnosti Zmluvy neuzavrie s tretou osobou inú Zmluvu na vyhotovenie žiadosti o
nenávratný financný príspevok v rámci výzvy, že sa nedohodne s tretou osobou, že pre neho tretia osoba vyhotoví
Žiadost, a že si Žiadost nevyhotoví ani sám. V prípade, že Objednávatel' poruší svoju povinnost uvedenú v tomto bode
Zmluvy, alebo poruší svoju povinnost podat Žiadost vypracovanú Zhotovitel'om na Agentúre v termíne uvedenom vo
Výzve, je Objednávatel' povinný zaplatit Zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 996 EUR.

6.4.

Objednávatel' sa zavazuje okamžite písomne oznámit Zhotovitel'ovi skutocnost, že došlo k Schváleniu Žiadosti.

6.5.

Objednávatel' udel'uje Zhotovitel'ovi súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena v zozname klientov Zhotovitel'a,
zverejnovanom vhodnou formou, ako aj medzi referenciami Zhotovitel'a.

3.4.1. "Základné služby pre vidiecke obyvaterstvo"

s va, so vzájomným

zápoctom

0.6.

Objednávatef dáva Zhotovitel'ovi súhlas v zmysle zák. C. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov k spracovanou
osobných údajov Objednávatefa pre vlastné potreby Zhotovitefa na úcely súvisiace s touto Zmluvou, a k poskytnutiu
osobných údajov Objednávatel'a tretím osobám, ktoré budú so Zhotovitel'om na plnení ZáV8Zkov zo Zmluvy
spolupracovat, ktoré sú oprávnené ich dalej v rozsahu údajov, ktoré Zhotovitef získal na základe tejto Zmluvy, spracovat
na úcely súvisiace s touto Zmluvou, a to v rozsahu osobných údajov uvedených vo všetkých dokumentoch
a informáciách, ktoré Objednávatel' poskytne Zhotovitefovi podl'a tejto Zmluvy. Objednávatef tiež súhlasí, aby Zhotovitel'
mohol získavat jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov
a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosic informácií.

7.

ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

7.1.

Za "Schválenie Žiadosti" sa pre úcely Zmluvy považuje vydanie rozhodnutia Agentúry o schválení Žiadosti.

7.2.

7.3.

Za "výzvu" sa pre úcely Zmluvy považuje výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný financný príspevok v rámci
opatrenia 3.4.1. "Základné služby pre vidiecke obyvatel'stvo", zverejner:JáAgentúrou v kalendárnom roku 2013.
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Za Zhotovitefa podpisuje Zmluvu obchodný zástupca Zhotovitel'a
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zmluvy o obchodnom zastúpení uzatvorenej medzi ním a Zhotovitel'om, a na základe generálnej plnej moci, ktorej
fotokópia tvorí neoddelitefnú súcast Zmluvy ako jej príloha.

7.4.

Zmluvné strany si Zmluvu precítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumitel'né, pricom vyjadrujú ich slobodnú a
vážnu vófu zbavenú akýchkol'vek omylov, na dókaz coho pripájajú svoje podpisy.
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3.4.1. "Základné služby pre vidiecke obyvaterstvo"

s va, 50 vzájomným
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0.6.

Objednávater dáva Zhotoviterovi súhlas v zmysle zák. C. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov k spracovanou
osobných údajov Objednávatera pre vlastné potreby Zhotovitera na úcely súvisiace s touto Zmluvou, a k poskytnutiu
osobných údajov Objednávatera tretím osobám, ktoré budú so Zhotoviterom na plnení ZáV8Zkov zo Zmluvy
spolupracovat, ktoré sú oprávnené ich dalej v rozsahu údajov, ktoré Zhotoviter získal na základe tejto Zmluvy, spracovat
na úcely súvisiace s touto Zmluvou, a to v rozsahu osobných údajov uvedených vo všetkých dokumentoch
a informáciách, ktoré Objednávater poskytne Zhotoviterovi podra tejto Zmluvy. Objednávater tiež súhlasí, aby Zhotoviter
mohol získavat jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov
a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosic informácií.

7.

ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

7.1.

Za .Schválenie Žiadosti" sa pre úcely Zmluvy považuje vydanie rozhodnutia Agentúry o schválení Žiadosti.

7.2.

Za ..výzvu" sa pre úcely Zmluvy považuje výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný financný príspevok v rámci
opatrenia 3.4.1. "Základné služby pre vidiecke obyvatel'stvo", zverejne~á Agentúrou v kalendárnom roku 2013.
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zmluvy o obchodnom zastúpení uzatvorenej medzi ním a Zhotoviterom, a na základe generálnej plnej moci, ktorej
fotokópia tvorí neoddeliternú súcast Zmluvy ako jej príloha.

7.3.

7.4.

Zmluvné strany si Zmluvu precítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiterné, pricom vyjadrujú ich slobodnú a
vážnu vóru zbavenú akýchkofvek omylov, na dókaz coho pripájajú svoje podpisy.
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