Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2017
..zavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho
kraja (ARR PSK)

Sídlo:

Prostéj ovská 117/A
080 01 Prešov
378 853 41 202
ICO:
194 6564
DIČ:
SK202194 6564
IČ DPH: zastúpený:
Ing. Artúr Benes- generálny riaditeľ
Bankové spojenie:
Primá banka Slovensko a.s.
IBAN:
SK80 5600 0000 0088 2916 0002 zapísaný v živnostenskom
registri okresného úradu Prešov, číslo živnostenského registra: 750-25494

(ďalej len „ objednávateľ1 j

Poskytovateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

TIBURON s. r. o.
Levočská 12 080 01
Prešov 47 937 114
2024150414
SK2024150414

PaedDr. Peter Javorský, PhD.- konateľ spoločnosti
Fiobanka a.s.
SK7883300000002500953181
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, vložka č.31151/P

zastúpený: Bankové
spojenie: IBAN:

(ďalej len „poskytovateľ“)

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu ako „ zmluvné strany “)

Článok II.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať
služby ustanovenia
uvedené v čl. III ods. 1 tejto zmluvy priebežne na
Všeobecné
základe požiadavky objednávateľa doručenej poskytovateľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve,
alebo prostredníctvom
komunikácie,
a topre
v termínoch
stanovených
objednávateľom
1. Poskytovateľ
sa zaväzuje, elektronickej
že za dojednanú
cenu poskytne
objednávateľa
služby uvedené
v
ačlánku
za podmienok
požadovaných
objednávateľom,
ako
aj
príslušnými
dokumentmi
upravujúcimi
III. tejto zmluvy.
poskytovanie finančných prostriedkov.

1

2

4.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnuté služby zaplatiť poskytovateľovi cenu dojednanú v článku
VI. tejto zmluvy, v súlade s platobnými podmienkami upravenými v článku VII. tejto zmluvy.

Článok III.
Predmet zmluvy
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že objednávateľovi poskytne nasledovné služby:
a)

vypracovanie žiadostí o NFP (ďalej aj „ŽoNFP“;)

b)

vypracovanie žiadostí o platbu (ďalej len „ŽoP“);

c)

vypracovanie monitorovacích správ (ďalej len „MS“);

d)
e)

realizácia verejného obstarávania;
konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s činnosťami uvedenými vyššie, ako aj iné
činnosti súvisiace s implementáciou projektov z európskych štrukturálnych s investičných
fondov, resp. iných zdrojov;
tvorba strategických dokumentov.

f)

2. Poskytovateľ berie na vedomie, že činnosti uvedené v ods. 1 písm. a) až e) realizuje
objednávateľ pre 3. osoby ( ďalej len „investor“).

Článok IV.
Spôsob poskytovania služby 1 2 3
Objednávateľ je oprávnený použiť vypracované dokumenty len na účely predloženia týchto
dokumentov poskytovateľovi príspevku.

Článok V.
Súčinnosť zo strany objednávateľa a investora

2

3

Poskytovateľ je povinný riadne a včas zhotoviť a odovzdať objednávateľovi alebo investorovi
ŽoNFP, ŽoP, MS alebo dokumenty k VO (ďalej spolu aj „vypracované dokumenty“) v súlade s
príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy, a to najneskôr 3 pracovné dni pre najneskorším
termínom odovzdania vypracovaných dokumentov na príslušný orgán poskytujúci finančné
prostriedky (ďalej len „poskytovateľ príspevku“). Pri plnení predmetu zmluvy sa poskytovateľ
zaväzuje postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy,
a podmienky tejto zmluvy. Poskytovateľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi obdržanými
od objednávateľa a/alebo investora, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných
strán a tiež rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, ako
aj podmienkami stanovenými vo výzve a/alebo stanovenými poskytovateľom príspevku .
O odovzdaní vypracovaných dokumentov objednávateľovi bude spísaný preberací protokol v
dvoch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán, pričom
každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. Objednávateľ súhlasí, že poskytovateľ
môže odovzdať vypracované dokumenty aj priamo investorovi, a v tom prípade poskytovateľ
spíše s investorom preberací protokol, ktorého kópiu predloží objednávateľovi. Odovzdaním
vypracovaných dokumentov investorovi v termíne uvedenom v odseku 2 tohto článku splní
poskytovateľ povinnosť odovzdať vypracované dokumenty riadne a včas v zmysle tejto zmluvy.
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1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov plnenia predmetu zmluvy podľa článku IV. tejto
zmluvy zo strany poskytovateľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa a/alebo investora
v takej forme, takým spôsobom a v takej lehote, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to
požaduje poskytovateľ vo výzve urobenej v ústnej, písomnej alebo v elektronickej forme.
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť aj poskytovateľom požadovanú súčinnosť investora.
2. Súčinnosť objednávateľa a/alebo jeho povinnosť zabezpečiť súčinnosť investora spočíva najmä, nie
však výlučne v povinnosti objednávateľa a/alebo investora poskytnúť poskytovateľovi všetky
informácie potrebné pre riadne a včasné poskytnutie služby, vykonať všetky úkony potrebné na
riadne a včasné poskytnutie služby, na ktoré je oprávnený len objednávateľ alebo investor ( napr.
podpis vypracovaných dokumentov a ich príloh) a obstarať a odovzdať poskytovateľovi podklady,
na ktorých získanie je v zmysle právnych predpisov a/alebo podmienok výzvy a/ alebo podmienok
tejto zmluvy oprávnený a/ alebo povinný len objednávateľ alebo investor. Objednávateľ j e
povinný odovzdať poskytovateľovi alebo zabezpečiť odovzdanie zo strany investora najmä, nie
však výlučne napr. projektovú dokumentáciu stavby, právoplatné stavebné povolenie, stanoviská,
povolenia alebo vyjadrenia orgánov štátnej správy alebo samosprávy, uznesenia a iné dokumenty
vydávané orgánmi samosprávy, a iné podklady potrebné pre predloženie vypracovaných
dokumentov poskytovateľovi príspevku. Náklady spojené s obstaraním týchto podkladov znáša
objednávateľ a/alebo investor. Objednávateľ môže pre zrýchlenie komunikácie v rámci
poskytovaní súčinnosti pri vykonávaní diela určiť zodpovedného zamestnanca, ktorý bude na účely
tejto zmluvy konzultantom pre poskytovateľa. V takom prípade sa úkony poskytovateľa voči
konzultantovi považujú za úkony voči obj ednávate ľovi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť alebo zabezpečiť poskytnutie súčinnosti zo strany
investora najmä v sídle poskytovateľa, a to napr. formou osobného odovzdania podkladov
poskytovateľovi v jeho sídle, alebo zasielaním podkladov poskytovateľovi v písomnej forme na
adresu sídla poskytovateľa tak a v takom čase, aby poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti
vypracovať dokumenty riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a/alebo podmienkami
stanovenými zo strany poskytovateľa príspevku.
4. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť a správnosť predložených podkladov, ako aj za to, že
skutočnosti v nich uvedené sú pravdivé a bez právnych vád.
5. Poskytovateľ nie je v omeškaní splnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú
súčinnosť alebo nezabezpečil súčinnosť investora. O dobu, počas ktorej je objednávateľ v
omeškaní s poskytnutím alebo zabezpečením súčinnosti nevyhnutnej na poskytnutie služby, sa
predlžuje doba určená na poskytnutie služby a/alebo odovzdanie vypracovaných dokumentov.
Poskytovateľ nezodpovedá za škody a/ alebo sankcie, ktoré objednávateľovi alebo investorovi
vzniknú v dôsledku nesplnenia termínu na predloženie vypracovaných dokumentov
poskytovateľovi príspevku v požadovanom termíne.
6. V prípade, že objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytnúť poskytovateľovi predmetnú
súčinnosť a zároveň tento stav porušenia svojej povinnosti neodstráni ani na písomnú výzvu
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poskytovateľa v ním určenej primeranej lehote, je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej ceny služby bez DPH uvedenej v článku VI., bod. 6.1
tejto zmluvy, a to za každý deň omeškania . Zmluvnou pokutou nie sú dotknuté ustanovenia
týkajúce sa náhrady škody. Objednávateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi popri zmluvnej
pokute aj škodu, ktorá poskytovateľovi v súvislosti s porušením povinnosti objednávateľa vznikla,
a to v plnej výške, aj keby táto presahovala zmluvnú pokutu.

Článok VI.
Cena za poskytnutie služby
1.

Cena za poskytovanie služieb uvedených v článku III. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v
čase predloženia návrhu tejto zmluvy a je stanovená na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, a je dohodnutá
ako paušálna suma za
mesiac
poskytovania
služieb vo výške:
1 500,-6/ mesiac
1 800 ,-€ / mesiac
Cena služby bez DPH: Cena služby s 20 % DPH:
Poskytovateľ je platcom DPH.

1.

2.

3.

4.

5.

Článok Vn.
Platobné podmienky
Úhrada ceny za poskytovanie služieb bude realizovaná na základe faktúr vystavených
poskytovateľom na objednávateľa raz mesačne vo výške 1 500,-6 bez DPH/ mesiac t.j. 1 800,-6 s
DPH/ mesiac.
Podkladom pre úhradu ceny za poskytnutie služby bude faktúra vystavená poskytovateľom. Lehota
splatnosti faktúry je 7 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručenú
aj v prípade, ak ju objednávateľ bezdôvodne odoprie prevziať alebo ak sajú nepodarilo doručiť na
adresu sídla objednávateľa uvedenú v obchodnom registri, príp. ním uvedenú adresu na
doručovanie písomností, a to na tretí pracovný deň po jej preukázateľnom odoslaní.
Poskytovateľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné náležitosti
daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť poskytovateľovi faktúru, ktorá nebude
obsahovať zákonom stanovené náležitosti, pričom je povinný tak urobiť do 3 pracovných dní odo
dňa jej doručenia, s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. Vrátením faktúry
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej
faktúry objednávateľovi. V prípade bezdôvodného vrátenia faktúry objednávateľom alebo po
uplynutí dojednanej lehoty, sa lehota splatnosti neprerušuje.
V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude
sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa
považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.
V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr)' je poskytovateľ oprávnený účtovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky, a to za každý deň omeškania.
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Článok Vín.
Odstúpenie od zmluvy
1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak je poskytovateľ z dôvodov na jeho
strane v omeškaní s vypracovaním dokumentov a ich predložením poskytovateľovi príspevku.
2.
Objednávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je poskytovateľ z dôvodov na jeho
strane v omeškaní s poskytnutím inej služby uvedenej v článku III tejto zmluvy o viac ako 15 dní
oproti termínu stanovenému zo strany objednávateľa, a napriek dodatočne stanovenej lehote nie
kratšej ako 15 dní tieto nevypracuje a neodovzdá objednávateľovi aI alebo investorovi.
3.
Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ako pri podstatnom porušení v prípade, ak je
objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 14 dní po lehote splatnosti.
4.
Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
5.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej
zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia v zmysle tejto zmluvy,
inak je takéto odstúpenie neplatné.

Článok IX.
Zodpovednosť za vady
1.

2.

3.

Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi vady vypracovaných dokumentov okamžite
po tom, čo ich zistil pri ich prevzatí, alebo mohol zistiť po prevzatí diela pri vynaložení odbornej
starostlivosti, najneskôr však do 40 kalendárnych dní po ich prevzatí od poskytovateľa.
Objednávateľ súhlasí s tým, že v prípade, ak sa vypracované dokumenty budú odovzdávať
priamo investorovi, je vady oprávnený a zároveň povinný vytknúť investor. Poskytovateľ
vytknuté vady odstráni a predloží opravené dokumenty opätovne objednávateľovi alebo
investorovi, a objednávateľ a/alebo investor je povinný poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť pri
odstraňovaní vád.
V prípade, ak objednávateľ alebo investor nevytkne pri prevzatí vypracovaných dokumentov
vady, alebo ich vytkne a poskytovateľ tieto vady odstráni, je objednávateľ povinný zabezpečiť,
aby investor vypracované dokumenty podpísal vrátane príloh v súlade s podmienkami
uvedenými vo výzve alebo stanovenými poskytovateľom príspevku, a odovzdať vypracované
dokumenty vrátane všetkých príloh poskytovateľovi tak a v takom čase, aby poskytovateľ mohol
splniť svoju povinnosť odovzdať vypracované dokumenty v stanovenom termíne
poskytovateľovi príspevku. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním podpísaných
vypracovaných dokumentov a ich príloh poskytovateľovi alebo so zabezpečením podpisu
vypracovaných dokumentov zo strany investora, poskytovateľ nezodpovedá za škody a/ alebo
sankcie, ktoré objednávateľovi a/ alebo investorovi vzniknú v dôsledku nesplnenia termínu na
predloženie vypracovaných dokumentov poskytovateľovi príspevku v stanovenom termíne.
V prípade, ak poskytovateľ príspevku zistí vady vypracovaných dokumentov po uplynutí lehoty
40 kalendárnych dní, a poskytovateľ príspevku tieto vady písomne oznámi objednávateľovi alebo
investorovi, lehota na oznámenie vád zo strany objednávateľa alebo investora poskytovateľovi sa
považuje za dodržanú aj v prípade, ak objednávateľ alebo investor písomne oznámi
poskytovateľovi vady vypracovaných dokumentov zistené zo strany poskytovateľa príspevku
najneskôr deň nasledujúci po dni, kedy mu bolo oznámenie vád vypracovaných dokumentov zo
strany poskytovateľa príspevku doručené na základe výzvy na doplnenie, a poskytovateľ je
povinný takto oznámené vady vypracovanej dokumentácie odstrániť v termíne a v súlade s
postupom uvedeným zo strany poskytovateľa príspevku vo výzve na doplnenie . V prípade, ak
objednávateľ alebo investor neoznámi vady vypracovanej dokumentácie uvedené vo výzve na
doplnenie v lehote uvedenej v tomto bode, poskytovateľ nezodpovedá za škody al alebo sankcie,
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4.
5.

6.

ktoré objednávateľovi alebo investorovi vzniknú v dôsledku nesplnenia termínu na predloženie
doplnenej/ opravenej vypracovanej dokumentácie v termíne uvedenom vo výzve na doplnenie.
Poskytovateľ zodpovedá iba za vady, ktoré má vypracovaná dokumentácia v čase jej odovzdania
objednávateľovi alebo investorovi.
Poskytovateľ zodpovedá za formálnu a obsahovú stránku vypracovanej dokumentácie.
Nezodpovedá však za správnosť a pravdivosť informácií a podkladov, ktoré mu boli poskytnuté
objednávateľom alebo investorom pre vypracovanie dokumentácie.
Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa alebo investora a poskytovateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol
zistiť ich nevhodnosť alebo objednávateľ alebo investor napriek upozorneniu poskytovateľa na
ich použití písomne trval. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené
dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom alebo investorom, ak poskytovateľ
na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ alebo investor na ich dodržaní písomne
trval alebo ak poskytovateľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
Článok X.
Ukončenie účinnosti zmluvy

1.

Ukončenie účinnosti tejto zmluvy je možné:
a) písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá musí obsahovať deň ukončenia účinnosti
tejto zmluvy,
b) odstúpením od zmluvy podľa článku VIII. tejto zmluvy.

2,

Ukončenie účinnosti tejto zmluvy nemá vplyv na povinnosť zaplatiť zmluvné pokuty a náhradu
škody, ktorá vznikla, ako aj na povinnosť podľa článku XI., bod. 1 tejto zmluvy.
Článok XI.
Spoločné a záverečné nstanovenia

1.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, obchodných a
technických informáciách, ako aj o údajoch, ktoré si navzájom poskytli pri rokovaní o uzavretí
tejto zmluvy, ako aj pri jej realizácii a zaväzujú sa, že tieto skutočnosti, informácie a údaje
nezverejnia ani nesprístupnia tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany, a ani ich nepoužijú pre iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Objednávateľ dáva poskytovateťovi súhlas v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov k spracovanou osobných údajov objednávateľa resp. osôb na strane objednávateľa na účely
súvisiace s touto zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov tretím osobám, ktoré budú s
poskytovateľom na poskytovaní služieb spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu
údajov, ktoré poskytovateľ získal na základe tejto zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto
zmluvou, a to v rozsahu osobných údajov uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách,
ktoré objednávateľ poskytne poskytovateľovi podľa tejto zmluvy. Objednávateľ tiež súhlasí, aby
poskytovateľ mohol získavať jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným
zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosič
informácií. Poskytovateľ bude tieto údaje chrániť a plniť si ďalšie povinnosti súvisiace s ochranou
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osobných údajov vyplývajúce z platnej právnej úpravy. Objednávateľ je ďalej povinný zabezpečiť
takýto súhlas aj od investora a odovzdať ho poskytovateľovi.
3. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov.
4. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy, budú zmluvnými
stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie
sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.
5. Objednávateľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia
pohľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na 3. osoby len s
predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť bez zbytočného odkladu všetky zmeny údajov dôležitých pre
bezproblémové plnenie predmetu zmluvy.
7. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov k zmluve,
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej
zverejnenia v súlade s v súlade s § 47a ods. 1 zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
platnom znení..
9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jej podpise obdrží každá zo
zmluvných strán po jednom vyhotovení.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Prešove, dňa 28.12.2017
Za objednávateľa:

Za poskytovateľa^

8

