ZMLUVA O DIELO
NA IMPLEMENTÁCIU PROJEKTU Z FONDOV EÚ
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

medzi
Objednávateľom:
sídlo:
zastúpená:
IČO:
DIČ:

Úrad priemyselného vlastníctva
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
JUDr. Richard Messinger – predseda úradu
30810787
2021105724

a
Zhotoviteľom:
so sídlom:
Zastúpená
IČO:
DIČ:
údaje z OR:
č. účtu IBAN:
BIC kód:
Článok I.
Predmet zmluvy
1) Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa externý manažment pri implementácii Projektu
č. 310041N498 Zníženie energetickej náročnosti budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR na
základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok poskytnutý zo štrukturálnych fondov
EÚ, v rámci Výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci Špecifického cieľa
4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, pre prijímateľa, ktorým je
objednávateľ. Bližšia špecifikácia rozsahu predmetu diela je upravená v čl. IV. ods. 5 tejto zmluvy.
Článok II.
Cena diela
1) Zmluvné strany dohodli zmluvnú odmenu pre zhotoviteľa za vykonanie diela uvedeného v čl. I, ods.
1: vo výške.............. (slovom:...................) z poskytnutého nenávratného finančného príspevku.
2) Cena dohodnutá v ods. 1 tohto článku je konečná vrátane DPH . Zhotoviteľ vyhlasuje, že je/ nie je
platcom DPH.
3) Platba odmeny podľa čl. I., ods. 1. bude realizovaná bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
Článok III.
Platobné podmienky za dielo
1) Platba odmeny podľa čl. II. ods.1 bude objednávateľom uhradená v lehote splatnosti do 14 dní po
prijatí prostriedkov zo schválenej žiadosti o platbu na účet objednávateľa v sume rovnajúcej sa
výške prijatého nenávratného finančného príspevku prenásobenej % - nou sadzbou uvedenou v čl.
II ods.1., na účet zhotoviteľa na základe daňového dokladu vystaveného zhotoviteľom .
2) Posledná platba na základe záverečnej Žiadosti o platbu bude vyplatená až po odovzdaní všetkých
zmluvne dohodnutých aktivít a splnení všetkých povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP č. KŹPP04-SC431-2017-19/N498 a jej príloh, ako aj podmienok vyplývajúcich zo Systému riadenia EŠIF
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a podmienkami schváleného Operačného programu Kvalita životného prostredia, Výzvou a jej
prílohami v súčinnosti s Objednávateľom.

Článok IV.
Kvalita diela
1) Predmetom tejto zmluvy o dielo je implementácia projektu financovaného zo štrukturálnych fondov
EÚ, v rámci Výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci Špecifického cieľa
4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, pre prijímateľa - objednávateľa
Úrad priemyselného vlastníctva, ktorú realizuje zhotoviteľ v súlade s potrebami objednávateľa.
2) Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať všetku potrebnú súčinnosť pri implementácii projektu, dodať
podkladové materiály potrebné pre spracovanie žiadostí o platbu a monitorovacích správ, podľa
požiadavky zhotoviteľa.
3) Termín dodania požadovaných podkladov, účtovných dokladov a iných materiálov zo strany
objednávateľa je najneskôr 5 kalendárnych dní pred termínom predkladania konkrétneho
dokumentu na Sprostredkovateľský orgán riadiaceho orgánu.
4) Rozsah diela a podmienky jeho realizácie v zmysle čl. I, ods. 1 sú podrobne upravené v zadaní
operačného programu a vyhlásenej výzve na podávanie projektov. Zhotoviteľ je povinný postupovať
pri spracovaní diela podľa pokynov Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľského orgánu pod
Riadiacim orgánom. Ďalej v zmysle týchto pokynov dodržať všetky právne normy a ostatné
potrebné náležitosti. Zodpovedá za procesnú stránku projektu. Postupuje odborne, konzultuje
s objednávateľom a relevantnými inštitúciami.
5) Zhotoviteľ je povinný pre objednávateľa vykonávať v procese implementácie projektu v súvislosti
s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených najmä:
-

Zmluvou o poskytnutí NFP
Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia
Schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, Výzvou a jej prílohami,
vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ktoré boli zverejnené
Právnymi predpismi SR
nasledovné činnosti:
• administratívne úkony,
• zostavenie časového a obsahového harmonogramu projektu a jeho riadenie,
• monitoring projektu, vrátane monitoringu v období udržateľnosti projektu,
• vypracovanie žiadostí o platbu,
• kontrola a schvaľovanie vecného a finančného plnenia postupu projektu podľa požiadaviek
Objednávateľa a časového a vecného harmonogramu vo fáze realizácie projektu,
• kontrola správnosti faktúr od dodávateľa stavebných prác, resp. zhotoviteľa (či faktúra
obsahuje všetky náležitosti podľa zákona, či je fakturované plnenie oprávneným výdavkom
podľa zostaveného rozpočtu projektu),
• spracovanie finančných dokladov pre platobný orgán,
• spracovanie pravidelných finančných a obsahových správ, ako aj žiadostí o platbu pre
potreby dotknutých organizácií, poskytujúcich na projekt finančný príspevok,
• spracovanie výstupov pre publicitu a propagáciu projektu v zmysle príslušných predpisov,
• pomoc pri účtovníctve, výkazníctve a archivácii,
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•

zhotoviteľ sa bude fyzicky zúčastňovať kontrol projektu v mieste sídla objednávateľa,
zhotoviteľ pripraví podklady a odporúčania pred konaním kontroly v mieste sídla
objednávateľa.
Článok V.
Ďalšie zmluvné dohody

1) Zhotoviteľ môže poveriť čiastočným vykonaním diela inú osobu. V prípade takéhoto poverenia
zhotoviteľ zodpovedá, akoby dielo vykonával sám.
2) Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie všetkých povinností a podmienok stanovených v rámci Výzvy
a Operačného programu Kvalita životného prostredia a stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP č.
KŹP-P04-SC431-2017-19/N498 vrátane príslušných príloh a to pri súčinnosti Objednávateľa.
3) Zhotoviteľ berie na vedomie, že komunikácia medzi zmluvnými stranami týkajúca sa projektu
a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o NFP bude prebiehať prioritne v písomnej forme, v rámci
ktorej sa bude vždy uvádzať kód projektu a názov projektu a zároveň zhotoviteľ berie na vedomie
že ako podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe sa súčasne bude využívať aj
elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+.
4) Zhotoviteľ vyhlasuje , že po dobu trvania projektu je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu
pri výkone povolania na hodnotu..........................o čom predkladá aj potvrdenie.
5) Zhotoviteľ nezodpovedá za obsah dodaných podkladových materiálov, účtovných dokladov a iných
vecí, ktoré mu boli dodané objednávateľom ako veci potrebné k vykonaniu diela. V prípade, že vo
vyššie uvedených dodaných podkladoch zhotoviteľ zistí nezrovnalosti, ktoré by mohli ovplyvniť
vykonané dielo, je o tomto povinný bez odkladu informovať objednávateľa, a stanoviť mu dodatočnú
lehotu v primeranej dĺžke na doplnenie náležitých podkladov.
6) Zhotoviteľ o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa realizácie informuje písomnou formou a doručí
ich zástupcovi objednávateľa formou tlačovou alebo elektronickou. Kontaktnou osobou
Objednávateľa
pre
tento
Projekt
je
Ing.
Ľubica
Gajdošová,
e
mail:
lubica.gajdosova@indprop.gov.sk, tel. číslo: 048/ 4300130.
7) Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzavretím tejto zmluvy
dozvedia, sa považujú za dôverné informácie, a ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto
zmluvy, za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka.
8) Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytnúť dielo vykonané pre objednávateľa, ani jeho časť, inej strane
bez súhlasu objednávateľa.
9) Objednávateľ je oprávnený používať dielo len na účely vyplývajúce z tejto zmluvy, a nie je
oprávnený dielo poskytnúť tretím osobám.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1) Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, číslovaného a
podpísaného dodatku k tejto zmluve oboma zmluvnými stranami.
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2) Zmluva zaniká uskutočnením právnych úkonov a činnosťou Zhotoviteľa dohodnutých v tejto Zmluve
a schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Objednávateľ povinný predložiť
Poskytovateľovi NFP po uplynutí doby udržateľnosti projektu ( 5 rokov od Finančného ukončenia
projektu )
3) Zmluva sa končí:
a) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, V prípade podstatného
porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia
dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ
môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na
splnenie povinnosti/záväzku a Zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní;
b) Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 3a tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia
od zmluvy Zhotoviteľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3.) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
4) Zmluva sa ukončí aj:

-

a) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných
strán sa vyžaduje:
vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy
ako vysporiadanie záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
b) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o
ukončení, inak ku dnu jej podpísania.

5) Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a
dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
6) Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami
na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
7) Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8) Zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana po
jednom vyhotovení.
9) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky.
10) Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu
porozumeli, sú si vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a na znak súhlasu s jej obsahom
ju vlastnoručne podpisujú
V Banskej Bystrici, dňa ...................

V Banskej Bystrici, dňa
..................

štatutárny zástupca
objednávateľ

štatutárny zástupca
zhotoviteľ
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