Zmluva o dielo č.07-2014
(§ 536 a násl. zákona i. 513/1991 Z b „ Obchodného zákonníka)

uzatvorená medzi:

Objednávateľom:

Obec Banské, Banské 320, 09412 Vechec, IČO: 00332259, DIČ: 2020640864, zast.:
Štefanom Petruňom - starostom

Zhotoviteľom:

LPSI Prešov, o.z.. Budovateľská 63/A, 080 01 Prešov. IČO: 42090261, DIČ: 2022924123,
č.ú.: 1079149004/1111. Poštová adresa: LPSI Prešov, Požiarnická 17, 080 01 Prešov, reg.:
MV SR, reg.č.: VVS/1 -900/90-34648, zast.: Mgr. Petrom Semanom - výk. riaditeľom

ČI. I.
Predmet
Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vypracovať žiadosť, elektronickú registráciu a skompletovanie
projektového spisu na zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá (ďalej len „dielo" alebo len
„žiadosť") v súlade s výzvou IA ZaSI-NP KC/01-2014 vyhlásenej Implementačnou agentúrou pre Operačný
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len „donor"). Objednávateľ sa zaväzuje za dielo zaplatiť
dohodnutú cenu.

ČI.II.
Cena
1. Cena diela bola dohodnutá v čiastke 850 €, ktorú objednávateľ uhradí bezhotovostným prevodom na účet
zhotoviteľa na základe vystavenej faktúry zhotoviteľa so 14 dňovou splatnosťou.
2. Zhotoviteľ bude za dielo faktúrovať v januári 2015.

ČI. III.
Termín
Zhotoviteľ splni záväzok vykonať dohodnuté dielo najneskôr do dňa konečného termínu uzávierky podavania
žiadosti, uvedeného donorom v podmienkach výzvy IA ZaSI-NP KC/01-2014.

ČI. IV.
Podmienky
1. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetky informácie potrebné pre zhotovenie diela a je
zodpovedný za ich relevantnosť a vierohodnosť.
2. Za dielo pre účely tejto zmluvy sa považuje vypracovaná a v elektronickej forme na webstránke donora
zaregistrovaná Žiadosť prevádzkovateľa KC o zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá.
Zaregistrovane dielo bude vytlačené a v papierovej forme dodané objednávateľovi.
3. Dokladom o splnení záväzku zhotoviteľa vyplývajúceho z tejto zmluvy a o prevzatí zhotoveného diela je
faktúra zhotoviteľa s potvrdením jej prevzatia objednávateľom. Deň prevzatia tejto faktúry objednávateľom
sa pre účely tejto zmluvy teda chápe zároveň aj ako deň prevzatia diela od zhotoviteľa.
4. Za zabezpečenie a pripojenie povinných príloh k žiadosti a za fyzické podanie diela donorovi v súlade
s podmienkami výzvy IA ZaSI-NP KC/01-2014 je ďalej zodpovedný už objednávateľ.

5. Zhotoviteľ je zodpovedný za dielo do doby jeho odovzdania objednávateľovi. Po prevzatí diela od
zhotoviteľa je ďalej za dielo, za práva a povinnosti, za skutočnosti a súvislosti z neho vyplývajúce v plnom
rozsahu zodpovedný už objednávateľ. Záruka na dielo sa nedojednáva.
6. Zhotoviteľ diela nenesie zodpovednosť za prípadnú neúspešnosť podanej žiadosti u donora.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné odstúpenie objednávateľa od úmyslu zapojiť sa do NP Komunitné
centrá a od podpísania grantovej zmluvy s donorom nemá žiaden vplyv na plnenie vzájomných záväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom..
8. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania v plnení svojich finančných záväzkov vyplývajúcich z tejto
zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ môže účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,25% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania, t.j. po lehote splatnosti faktúry, a to až do
dňa kedy bude dočista vyrovnaný celý dlh objednávateľa.

ČI. V.
Ostatné
1. Skutočnosti o ktorých priamo nepojednáva táto zmluva sa budú riadiť príslušnými právnymi predpismi.
2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých obidve zúčastnené strany dostanú po jednom.
3. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Za deň doručenia akýchkoľvek písomností, dokumentov, zmluvných dodatkov, výpovedí, faktúr a pod. sa pre
účely tejto zmluvy chápe aj prípadný deň neprevzatia, či odmietnutie poštovej zásielky adresátom.
5. Účinnosť zmluvy je odo dňa podpisu.
6. Zmluvné strany súhlasia s textom zmluvy, rozumejú mu a na znak súhlasu ho dobrovoľne podpisujú.

V Banskom, dňa: 12. decembra 2014

Zhotoviteľ

