Zmluva o poskytnutí služby
uzavretá podľa § 269 ods. 2Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
ZMLUVNÉ STRANY:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:
Telefón:

FB PROJEKT Ing. František Byrtus
023 02 Krásno nad Kysucou, Kalinov 1955
32246641
1021120969
Všeobecná úverová banka, a. s.
SK52 0200 0000 0030 7689 5756
fbprojekt@gmail.com
0905 910 201

( ďalej len „zhotoviteľ “ )
a
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:
Koná:
Telefón:
E-mail:

Obec Staškov
Jozefa Kronera 588, Staškov 02 353
00314293
2020553271
Prima banka, a. s.

SK92 5600 0000 0077 1549 9003
Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce
0905 863 031
uctaren@staskov.sk
(ďalej len „Objednávateľ“ )

sa dohodli na tejto Zmluve o poskytnutí služby (ďalej len „Zmluva“):
Článok I.
Predmet Zmluvy
1. Zmluva o poskytnutí služieb sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania, v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní, § 117 zák. č. 343/ 2015 Z. z.
2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať energetický certifikát budovy po obnove budovy podľa
vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2015 Z.z. o energetickej hospodárnosti
budov a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre projekt:
Názov projektu:

„Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy s.č. 90 v obci Staškov “

Názov OP:

Kvalita životného prostredia

Kód projektu v ITMS:

NFP310040A449

(ďalej len „projekt“), ktorý realizuje Objednávateľ na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku uzavretej s príslušným riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom.

Článok II.
Cena a platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí Zhotoviteľovi cenu za poskytnuté služby a plnenia podľa tejto Zmluvy vo výške
900 EUR Cena je konečná, keďže Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
2. V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa.
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ po odovzdaní a prevzatí energetického certifikátu vystaví faktúru na zmluvne
dohodnutú sumu, ktorú objednávateľ uhradí do 60 dní od prevzatia energetického certifikátu budovy po obnove.
Článok III.
Termín plnenia
1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku I. je – po ukončení projektu „Zníženie energetickej náročnosti
administratívnej budovy s. č. 90 v obci Staškov“ do podania žiadosti o kolaudáciu stavby.
Článok IV.
Povinnosti a zodpovednosť zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ je povinný poskytovať služby riadne podľa článku I tejto zmluvy.

Článok V.
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne vykonanie diela.
Patričnou súčinnosťou sa rozumie najmä:
-

Obstarať a odovzdať všetky informácie a doklady súvisiace s poskytovaním služieb.
Článok VI.
Skončenie platnosti a účinnosti zmluvy

1.

Táto Zmluva zaniká
a)

uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,

b) akceptáciou plnenia,
c)

odstúpením od Zmluvy.

2.

Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Zhotoviteľ si riadne a včas nesplnil ktorúkoľvek
povinnosť podľa tejto Zmluvy ani potom, ako ho Objednávateľ na neplnenie písomne upozornil a na plnenie v tomto
upozornení aj opätovne vyzval, pričom mu na splnenie povinnosti v písomnej výzve doručenej Zhotoviteľovi na to
poskytol dodatočnú lehotu 7 pracovných dní.

3.

Zhotoviteľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ si riadne a včas nesplnil ktorúkoľvek
povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy ani potom, ako ho Dodávateľ na neplnenie písomne upozornil a na plnenie
v tomto upozornení aj opätovne vyzval, pričom mu na splnenie povinnosti v písomnej výzve na to poskytol
dodatočnú lehotu 7 pracovných dní.

4.

Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej strane.

Článok VII.
Zmluvné pokuty
1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zaplatí objednávateľ úrok z omeškania vo výške 0,05 %
z dlžnej čiastky za každý omeškaný deň.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím služby, uplatní objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z dohodnutej ceny príslušnej fakturovanej časti za každý omeškaný deň, maximálne však 10 % z celkovej ceny.
Článok VIII.
Ochrana informácií
1.

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných skutočnostiach a skutočnostiach, ktorých
zverejnenie by mohlo spôsobiť škodu druhej Zmluvnej strane.

2.

Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky poskytnuté informácie dôvernej povahy získané v priebehu poskytovaných služieb
bude považovať za prísne dôverné a budú výhradne použité za účelom realizácie Projektu.
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Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej
zverejnení na webovom sídle Objednávateľa alebo v Centrálnom registri zmlúv.

2.

Na túto Zmluvu a vzťahy z nej vyplývajúce sa použijú primerane ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v platnom znení, a to vždy tie ustanovenia, ktoré sú svojou povahou najbližšie konkrétnej právnej
skutočnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy.

3.

Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé je originál, pričom Objednávateľ obdrží tri (3)
vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie.

4.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, že ju uzatvárajú slobodne a vážne
a na znak súhlasu s ňou ju potvrdzujú svojimi podpismi.

5.

Všetky zmeny a dodatky Zmluvy sú platné len v písomnej forme s riadnymi podpismi oboch Zmluvných strán, ak
táto Zmluva neurčuje inak.

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Miesto:

Miesto: Staškov.

Dátum: ................

Dátum: ................

.....................................................................
Ing. František Byrtus

....................................................................
Ing. Ladislav Šimčisko

FB PROJEKT

starosta obce Staškov
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