ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení (ďalej len „ Zmluva “)
Čl. I
Zmluvné strany
OBJEDNÁVATEĽ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Registrácia:
Bankové spojenie (IBAN):
Email:
Telefón:
(ďalej len „objednávateľ")

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina
Ľutina 133, 082 57 Ľutina
31951813
2020711759
Mgr. Jozef Novický, farár
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o
slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení
neskorších predpisov
SK19 0900 0000 0005 0334 2846
jozef.novicky@gmail.com
0918 253 050

a
POSKYTOVATEĽ:
Meno a priezvisko:
PhDr. Marián Kocan
Adresa:
Na Hôrke 28, 949 11 Nira
Rodné číslo:
610603/6398
Číslo OP:
ST 135200
Bankové spojenie (IBAN):
0258259001/5600
Email:
majo.maxim@gmail.com
Telefón:
0903 204 018
(ďalej len „poskytovateľ")
spolu ďalej len ako „ zmluvné strany “ resp. „ účastníci zmluvy “

1.

Čl. II
Všeobecné ustanovenia
Táto zmluva je uzatvorená v rámci projektu Svätomariánska púť ("Svetlo z východu"), číslo PLSK.01.01.00-SK0016/16, spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020.

Čl. III
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi služby súvisiace s prípravou a realizáciou verejného obstarávania (ďalej
len „VO") na uskutočnenie stavebných prác s PHZ vo výške 33 141,67 eur v rozsahu a za podmienok stanovených
v tejto Zmluve, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) a zároveň v zmysle aktuálnej Príručky pre prijímateľa Programu Interreg
V-A Poľsko - Slovensko v termíne do 3 mesiacov od podpisu Zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje prijať služby poskytnuté Poskytovateľom súvisiace s realizáciou VO a zaplatiť mu za tieto
služby poplatok dohodnutý v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve.

1.
2.

3.
4.

ČL. IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
Poskytovateľ je povinný poskytovať Objednávateľovi svoje služby odborne a prostredníctvom vlastného technického vybavenia.
Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Klienta ďalšie, dodatočné informácie alebo pokyny, ktoré nie sú
uvedené v Zmluve o FP, a ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytnutie služieb uvedených v Čl. III Zmluvy. Pri
určení spôsobu a metodiky poskytovania služieb podľa Čl. III Zmluvy je Poskytovateľ oprávnený postupovať
samostatne.
Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť.
Objednávateľ je povinný na požiadanie Poskytovateľa predložiť všetky potrebné informácie a listiny, ktoré sú
dôležité pre poskytovanie služieb uvedených v Čl. III Zmluvy a ktoré nie sú presne stanovené v Zmluve o NFP.
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Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie služieb uvedených v Čl. III ods. 1 Zmluvy ak Objednávateľ ani
na písomné požiadanie neposkytne Poskytovateľovi podklady a súčinnosť v zmysle ods. 3 a 4 Čl. IV Zmluvy.
Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytnú sú
dôverného charakteru a bez písomného súhlasu zmluvných strán sa nemôžu poskytnúť tretím osobám.
Čl. V
Cena a platobné podmienky
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za služby podľa v Čl. III ods. 1 Zmluvy dohodnutú odmenu vo
výške 900 EUR /slovom: deväťsto eur/.
Objednávateľ je povinný zaplatiť odmenu za poskytovanie služieb podľa v Čl. III ods. 1 Zmluvy na bankový účet
Poskytovateľa uvedený v Čl. I Zmluvy do 10 dní od ukončenia VO, čím sa myslí podpis zmluvy s víťazným
uchádzačom v rámci VO.
Čl. VI
Zodpovednosť za škodu
Poskytovateľ zodpovedá za pravdivosť, úplnosť a odbornosť poskytovaných služieb v zmysle Čl. III Zmluvy.
Poskytovateľ zodpovedá za formálnu a obsahovú správnosť písomných podkladov a dokumentov, ktoré
vypracováva. Formálne a obsahové nedostatky je Poskytovateľ povinný na vlastné náklady neodkladne odstrániť.
Poskytovateľ nezodpovedá za vady poskytovaných služieb uvedených v Čl. III ods. 1 Zmluvy ak tieto vady boli
spôsobené použitím nevhodných podkladov a informácii poskytnutých Objednávateľom, a Poskytovateľ ani pri
vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
Poskytovateľ nezodpovedá za vady poskytovaných služieb uvedených v Čl. III ods. 1 Zmluvy ak tieto vady boli
spôsobené použitím nevhodných podkladov a informácii poskytnutých Klientom, pričom Poskytovateľ na túto
skutočnosť Klienta vopred upozornil a Klient napriek tomu na ich použití trval.
Ak Poskytovateľovi v súvislosti s poskytovaním služieb a za podmienok uvedených v bode 3 a 4 Čl. VI Zmluvy bola
spôsobená škoda, je Objednávateľ povinný spôsobenú škodu v plnom rozsahu Poskytovateľovi nahradiť.
Poskytovateľ nevstupuje do žiadnych zmluvných ani obdobných vzťahov so subjektmi priamo sa zúčastňujúcimi na
VO. Koordináciu subjektov zúčastňujúcich sa na VO Poskytovateľ zabezpečuje prostredníctvo Objednávateľa.
Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné sankcionovanie Klienta, ako prijímateľa pomoci v zmysle Zmluvy o FP, zo
strany Riadiaceho orgánu.
Čl. VII
Zánik zmluvy
Táto zmluva je uzavretá na dobu trvania realizácie VO v zmysle Čl. III ods. 1 Zmluvy a skončí sa dňom podpisu
zmluvy s víťazným uchádzačom v rámci VO.
Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade že Objednávateľ neprejaví súčinnosť v zmysle bodu 3 a 4
Čl. IV Zmluvy pri poskytovaní služieb podľa Čl. III ods. 1 Zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak Poskytovateľ poruší svoje povinnosti v súvislosti s poskytovaním
služieb uvedených v Čl. III ods. 1 Zmluvy.
V prípade odstúpenia od Zmluvy v zmysle bodu 2 a 3 Čl. VII Zmluvy zaniká Zmluva dňom doručenia písomného
oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky otázky touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží každá zo zmluvných strán.
Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku po dohode oboch zmluvných strán
s uvedením miesta a dátumu vykonania zmeny alebo doplnenia zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, pochopili jej obsah a na znak súhlasu s ňou ju podpísali.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
V Ľutine, dňa 02.05.2017

V Ľutine, dňa 02.05.2017

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

......………......................……
Mgr. Jozef Novický
farár

......………......................……
PhDr. Marián Kocan
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