
konto akcie: 140 09 číslo zmluvy PVS, a.s.: 12/l1/ZoD

, v

ZMLUVA O POSKYTNUTI SLUZIEB
uzavretá podľa § 269, ods. 2 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov

Objednávatel':

Registrácia:

IČO:
DIČ:
IČDPH
Zastúpená:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
E-mail:

medzi

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17,05889 Poprad
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,
vložka číslo: 10263/P
36485250
2020020706
SK2020020706
Ing. Pastorek Vladimír, predseda predstavenstva
Ing. Handzušová Jolana, člen predstavenstva
Dexia Banka Slovensko, a.s.,
42324779055/5600
052/7873 I 19
052/7729566
sekretariat@pvsas.sk

(v ďalšom texte len "Objednávatel''')

a

Dodávateľ:
so sídlom:
Zapísaný v:
Štatutárny zástupca:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
č. účtu:
Telefón:
Fax:

AD Consult, a.s.
Hradská 80, 821 07 Bratislava
Okresný súd Bratislava 1.,Odd.: Sa, vložka č. 3140/B
Ing. Juraj Námer, predseda predstavenstva
Ing. Daniel Sztruhár, člen predstavenstva
35 859237
2021724342
SK2021724342
Tatra banka a.s., Bratislava
2623731255/1100
+421 2 4363 6154
+421 2 4363 6155

(v ďalšom texte len .Dodávateľ")

PREAMBULA

V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 045/1.2/MP zo dňa
14.06.20 IO podpísanou medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej
.Poskytovateľ") aPodtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (Prijímateľ pomoci - Objednávateľ)
sa Poskytovateľ zaviazal poskytnúť Prijímateľovi pomoci nenávratný finančný príspevok za účelom
spolufinancovania realizácie schváleného projektu "Dobudovanie kanalizácií a vodovodov
v aglomerácií Velká Lomnica a Vysoké Tatry" (ďalej "projekt")v zmysle:
Operačného programu: Životné prostredie,
Prioritná os: I Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd,
Operačný cieľ: 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči
EÚ.



Dodávateľ výkonu projektového manažmentu a jeho personál zabezpečí v mene Objednávatel'a
riadenie Projektu a manažment Zmluvy na práce uzavretej v súvislosti s Projektom medzi
Objednávatel'om a Zhotovitel'om stavebných prác a zároveň manažment Zmluvy na služby medzi
Objednávateľom a Dodávatel'om výkonu služieb stavebného dozora.
Dodávatel' výkonu projektového manažmentu a jeho personál zabezpečí v mene Objednávatel'a
(Prijímatel'a pomoci) plnenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 045/1.2
MP/20 lOv rozsahu služieb, ktoré sú stanovené v tejto zmluve.

l.
Predmet zmluvy

l. Hlavným ciel'om požadovaných služieb je poskytovanie technickej, ekonomickej, legislatívnej a
administratívnej podpory Objednávateľovi pri monitorovaní stavebných prác a výkonu stavebného
dozora Objednávatel'a predmetného projektu z hľadiska plnenia Zmluvy o PNFP voči
Poskytovateľovi za účelom zabezpečenia hladkého priebehu implementácie projektu v rámci
naplánovanej doby a určeného rozpočtu.

2. Dodávatel' výkonu projektového manažmentu a jeho personál, spolu so stavebným dozorom
Objednávateľa, zabezpečí manažment Zmluvy na práce uzavretej v súvislosti s Projektom medzi
Objednávateľom a Zhotovitel'om stavebných prác.

3. Služby v rámci tejto zmluvy na projektový manažment budú poskytované v dvoch etapách -
počas realizácie aktivít projektu
- po ukončení aktivít projektu ( skúšobná prevádzka, ukončenie projektu)

4. Dodávateľ sa zaväzuje konať v záujme Objednávatel'a a vykonávať služby projektového manažéra
v nasledujúcom rozsahu:

a) kontroluje a schval'uje dokumentáciu zhotovitel'a v súčinnosti so stavebným dozorom,
b) kontroluje a odsúhlasuje zhotoviteľove harmonogramy prác, mobilizácie personálu,

vybavenia a zdrojov v súčinnosti so stavebným dozorom,
c) kontroluje a schval'uje zhotovitel'ove manuály v súčinnosti so stavebným dozorom,
d) kontroluje a schval'uje zhotovitel'ove plány na ukončenie stavby, spustenie prevádzky

a prípravu harmonogramu platieb v súčinnosti so stavebným dozorom,
e) schvaľuje správy zhotovitel'a a stavebného dozora,
f) pripravuje a podáva žiadosti konečného prijímatel'a o platbu na MŽP SR,
g) pripravuje a predkladá monitorovacie správy pre objednávateľa ( priebežné

monitorovacie správy, každý 6 mesiacov počas realizácie aktivít projektu,
Vypracovanie Záverečnej monitorovacej správy) v súlade so zmluvou o PNFP,

h) zúčastňuje sa na preberacích skúškach,
i) schval'uje preberacie skúšky v súlade s požiadavkami Objednávatel'a,
j) zúčastňuje sa preberacích konaní a v súčinnosti so stavebným dozorom

a Objednávateľom schval'uje preberacie protokoly stavieb projektu,
k) zúčastňuje sa na konaniach súvisiacich s predčasným užívaním diela, dočasným

užívaním diela a kolaudačných konaniach stavieb projektu,
l) pripravuje záverečnú správu o projekte v súlade so zmluvou o PFP,
m) spolupracuje pri zavedení a prevádzke systému na monitorovanie fyzického pokroku

implementácie projektu v súlade s inštrukciarni Objednávatel'a,
n) dodržiava interné postupy stanovené odborom prípravy projektov EÚ na MŽP SR pre

Objednávateľa o riadení obehu dokladov spojených s projektmi KF
o) zabezpečuje, na požiadanie Objednávatel'a alebo Poskytovatel'a, publicitu projektu a

prezentáciu projektu voči rnasrnédiárn
p) zúčastňuje sa pravidelne na týždenných a mesačných kontrolných dňoch stavby

vedených a organizovaných stavebným dozorom
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5. Dodávatel' koná vo vyššie uvedených veciach v mene a na účet Objednávatel'a.
6. Ak v čase plnenia predmetu tejto zmluvy vznikne potreba zmeny resp. rozšírenia prác naviac

oproti dohodnutému rozsahu podl'a bodu I tohto článku, stane sa rozšírenie súčasťou predmetu
tejto zmluvy po uzatvorení písomného dodatku k tejto zmluve. Cenové a realizačné náležitosti
zmeny resp. rozšírenia prác naviac budú riešené v dodatku k tejto zmluve.

II.
Cena za poskytnuté služby

l. Táto zmluvaje zmluvou založenou na platobných sadzbách (jednotkových cenách).

Maximálna cena zmluvy bez DPH je 70 000,00 EUR

DPH bude vyplácaná v súlade s predpismi Slovenskej republiky platnými v čase fakturácie.

2. Sadzby, ktoré je potrebné zaplatiť zamestnancom Dodávatel'a služieb sú uvedené v Cenovej
ponuke Dodávatel'a.

3. Dodávatel' bude vystavovať trojmesačné priebežné faktúry, ktoré budú pokrývať skutočne
odpracované osobodni (bez ohl'adu na počet pracovných dní uvedený v predpokladanom
finančnom harmonograme) personálu Dodávatel'a. Počas zmluvného obdobia budú uhradené
vykonané služby na základe vystavených faktúr, ktorých celková suma nepresiahne 90 %
zmluvnej ceny. Záverečná platba bude uhradená na základe predloženia faktúry vo výške
rozdielu medzi skutočne odpracovanými osobodňami personálu Dodávatel'a počas celej doby
poskytovania služieb a 90 % maximálnej zmluvnej ceny.

4. Platby budú realizované na základe predložených faktúr nasledovne:

EUR bez DPH

1. priebežná platba 9000,00

2. priebežná platba 9000,00

3. priebežná platba 9000,00

4. priebežná platba 9000,00

5. priebežná platba 10000,00

6. priebežná platba 6000,00

7. priebežná platba Il 000,00

8. priebežná platba 0,00

Záverečná platba 10% 7000,00

Spolu 70000,00

5. Platová sadzba Dodávateľa zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na splnenie predmetu zmluvy,
spojené s vykonávanou činnosťou pre Objednávatel'a.

6. Lehota splatnosti faktúr je do 90 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávatel'ovi.
7. Pokia!' si Dodávatel', resp. ním poverená osoba nebude preukázatel'ne plniť povinnosti pri

zariad'ovaní záležitosti pre Objednávatel'a podl'a článku l. bod 1 tejto zmluvy je Objednávatel'
oprávnený znížiť Dodávatel'ovi platovú sadzbu uvedenú v cenovej ponuke Dodávatel'a
o 5000,00 -EUR (bez DPH) za každú nesplnenú úlohu článku l. bod 1 tejto zmluvy.
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nr.
Povinnosti Dodávateľa

1. Dodávateľ sa zaväzuje postupovať pri zariaďovaní záležitostí súvisiacich s plnením predmetu
zmluvy s odbornou starostlivosťou.

2. Dodávateľ je povinný dbať na príkazy a pokyny Objednávateľa a riadiť sa tiež relevantnými
pokynmi OIP v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi
Poskytovateľom a Objednávateľom. Odchýliť sa od nich môže len vtedy, ak je to naliehavo
nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak nemôže včas dostať jeho súhlas.

3. Projektovým manažérom v poverení Dodávateľa, je ustanovený Ing. Juraj Námer.
4. Zástupcom projektového manažéra v poverení Dodávateľa, je ustanovený Ing. Gabriel Matoš.
5. Dodávateľ, resp. ním poverená osoba, je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkom o čom sa

dozvie v súvislosti so zariaďovaním záležitosti pre Objednávateľa, inak zodpovedá za škodu, ktorú
porušením tejto povinnosti Objednávateľovi spôsobí.

6. Dodávateľ sa zaväzuje, že po ukončení činnosti, ktorej plnenie je predmetom tejto zmluvy,
odovzdá Objednávateľovi celú agendu týkajúcu sa zariaďovanej obchodnej záležitosti.

IV.
Povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný spolupracovať s Dodávateľom, poskytnúť mu všetky potrebné podklady
na splnenie predmetu zmluvy.

2. Objednávateľ je povinný vyplatiť Dodávateľovi odmenu dohodnutú v čl. II. tejto zmluvy, ak bude
Dodávateľ plniť povinnosti pri zariaďovaní záležitostí podľa článku l. tejto zmluvy s náležitou
odbornou starostlivosťou a včas.

3. Objednávateľ zabezpečí pre Dodávateľa počas výstavby v budove PVS bezodplatný prístup na
scanner, čierno-bielu a farebnú tlačiareň a kopírovací stroj.

4. Objednávateľ poskytne Dodávateľovi 1 pečiatku Objednávateľa výlučne pre potreby výkonu
projektového manažéra v rozsahu podľa čl. l tejto zmluvy. Dodávateľ po ukončení zmluvného
vzťahu vráti pečiatku Objednávateľovi.

v.
Čas plnenia zmluvy

1. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne
vydaním administratívneho nariadenia Objednávateľa, ktorým sa stanoví dátum začiatku plnenia
zmluvy

2. Doba výkonu služieb podľa Zmluvy o poskytnutí služieb je 22 mesiacov od dátumu jej začatia.
Uvedená lehota zahŕňa plánovaný termín ukončenia projektu podľa Zmluvy o poskytnutí
nenávratného fmančného príspevku +1 mesiac na ukončenie projektu vrátane spracovania
záverečnej správy projektu s možnosťou jeho predÍženia dodatkom k tejto zmluve.

VI.
Zodpovednosť za škodu

Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi v plnom rozsahu za škodu, ktorú mu spôsobí, porušením
povinností, ktoré pre Dodávateľa resp. pre ním poveren ú osobu, vyplývajú zo záväzkového vzťahu, ak
nepreukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jeho zodpovednosť.

VII.
Zánik zmluvy

Táto zmluva zaniká:
a) uplynutím lehoty v súlade s čl. V.
b) vypovedaním zmluvy Objednávateľom (výpovedná lehota l mesiac)
c) vypovedaním zmluvy Dodávateľom (výpovedná lehota 3 mesiace)
d) dohodou zmluvných strán
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VIII.
Záverečné ustanovenia

l. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

2. V otázkach neupravených touto zmluvou platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka
3. Zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené po vzájomnej

dohode obidvoch zmluvných strán.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade organizačných zmien u objednávateľa, všetky práva a

povinnosti Objednávateľa, vyplývajúce z tejto zmluvy, postúpi na nástupnícku organizáciu.
5. Zmluvné strany sa s obsahom zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, čo potvrdzujú svojimi

podpismi.
6. Zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ, dve

Dodávateľ a jedno vyhotovenie obdrží Poskytovateľ.
7. Zmluva nadobudne účinnosť až po schválení verejného obstarávania predmetu zmluvy zo strany

MŽP SR Objednávateľovi.

V Poprade, dňa ~ .l.lJ..o41 V Bratislave, dňa 13.12.2010

Objednávateľ: Dodávateľ:

Ing Juraj Námer
pred se a predstavenstva

Ing. Jolana Handzu vá
člen predstavens a člen predstavenstva

Pečiatka

AD Con.ult, •••.
HrodIkť1 eo

821lJMH1M,lAVA
to: 35859 237 e DPt!:smm2ASG

(1)
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