Zmluva o dielo č. x
uzatvorená v zmysle paragrafu 536, 537, 538, 546 a 560 zák. č.513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany
Objednávateľ
OZ Dolné Záhorie
Sídlo
Obecný úrad Malé Leváre, 908 74 Malé Leváre 177
Zastúpené
Ing. Adrian Pernecký
Kontaktná osoba:
Zuzana Caunerová
Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu
3295610001/5600
IČO
42365511
ďalej ako „objednávateľ“
Zhotoviteľ
EUROCONSULTING s.r.o.
Sídlo
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Zastúpený
Ing. Miroslav Košík, PhD.
Bankové spojenie
Tatrabanka a.s.
Číslo účtu
2623042230 / 1100
IČO
35 776 366
DIČ :
2020244611
IČ DPH:
SK2020244611
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.. 20571/B, č.
10008/N
ďalej ako „zhotoviteľ“
Článok 1.
Úvodné ustanovenia
1.1

Zmluvné strany sa dohodli na podpísaní tejto zmluvy, ktorá je výsledkom verejného
obstarávania realizovaného podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok 2.
Predmet zmluvy

2.1

Predmetom zmluvy je odborné poradenstvo a pomoc pri vypracovaní Integrovanej stratégie
miestneho rozvoja (CLLD) pre verejno-súkromné partnerstvo Dolné Záhorie, za účelom
získania štatútu miestnej akčnej skupiny Leader a príprava kapacít na jej implementáciu.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

2.2

Výstupom plnenia zmluvy bude Integrovaná stratégia miestneho rozvoja (ďalej len „dielo“),
vypracovaná podľa Prílohy 1 a ostatných podmienok stanovených pre príslušné
podopatrenie PRV SR 2014-2020. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo podľa čl. 5 tejto
zmluvy.

2.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa predmet zmluvy špecifikovaný
v bodoch 2.1 a 2.2 tohto článku na základe požiadaviek objednávateľa, so zapracovaním
pripomienok zo strany objednávateľa, pokiaľ tieto budú doručené v písomnej forme
minimálne 7 dní pred termínom odovzdania diela.
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2.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a zabezpečiť predmet zmluvy špecifikovaný v bode 2.1 a 2.2
tohto článku na základe požiadaviek objednávateľa.

2.5

Objednávateľ sa zaväzuje k aktívnej spolupráci a súčinnosti so zhotoviteľom pri získavaní
údajov o zúčastnených obciach a subjektoch verejno-súkromného partnerstva, pri verejných
prerokovaniach návrhov a výstupov jednotlivých etáp prípravy integrovanej stratégie.

2.6

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za predmet tejto zmluvy
podľa bodu 2.1. a 2.2. tohto článku dohodnutú zmluvnú cenu podľa čl. 3. bod 3.1. tejto
zmluvy.

2.7

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v súlade s článkami čl. 4., 5. a čl. 7. tejto
zmluvy.
Článok 3.
Zmluvná cena

3.1

Zmluvná cena je výsledkom verejného obstarávania podľa čl. 1. tejto zmluvy stanovená
v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za
cenu konečnú počas doby trvania zmluvy, s výnimkou skutočností predpokladaných v bode
3.2 tejto Zmluvy. Cena je tvorená nasledovnými čiastkami :
3.1.1
cena bez DPH ....................... 11 665,00 €
3.1.2
DPH ....................................... 2 333,00 €
3.1.3
cena spolu s DPH .................. 13 998,00 €

3.2

Cena uvedená v bode 3.1. tejto zmluvy je konečná a zahŕňa všetky výdavky zhotoviteľa
spojené s predmetom zmluvy podľa čl. 2. tejto zmluvy a kalkulácie podľa prílohy č. 1, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a môže byť upravovaná v dôsledku zmeny všeobecne
záväzných právnych predpisov SR a EÚ ovplyvňujúcich cenu diela (daňové predpisy, DPH
a pod.)
Článok 4.
Lehota plnenia a doba platnosti zmluvy

4.1

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich termínoch plnenia:
4.1.1
začatie realizácie - dňom účinnosti zmluvy,
4.1.2
dodanie diela podľa Prílohy 1 - Časový harmonogram,
4.1.3
predloženie faktúry podľa čl. 6 bod 6.7 tejto zmluvy,
4.1.4
zmluva sa uzatvára na dobu 6 mesiacov odo dňa jej účinnosti.

4.2

Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1. sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s
výnimkou:
4.2.1
v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
4.2.2
vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov alebo
zmenou vyvolanou Európskou komisiou, ak neboli vyvolané situáciou u
objednávateľa.

4.3

Predĺžené lehoty plnenia, ktoré vzniknú z dôvodov uvedených v bode 4.2.1. a 4.2.2. sa
predĺžia iba o lehotu, počas ktorej zhotoviteľ preukázateľne nemohol pokračovať v prácach
a podľa bodu 4.2.2. o lehotu, ktorá bola dohodnutá v dodatku k tejto zmluve.
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Článok 5.
5.1

Dielo zhotoviteľ predloží objednávateľovi v elektronickej forme (CD/DVD) najneskôr do 14
dní pred termínom uzatvorenia príslušnej výzvy PPA, podľa článku 4 tejto zmluvy
a Preberacieho protokolu podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy.
Článok 6.
Platobné podmienky a fakturácia

6.1
6.2

Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.
Dielo bude objednávateľom uhradené podľa predloženej faktúry zhotoviteľom a na základe
potvrdeného Preberacieho protokolu podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy.

6.3

Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia a potvrdenia zo strany
objednávateľa. Zmluvné strany uvádzajú, že vzhľadom na skutočnosť, že predmet tejto
zmluvy je podľa čl. 2. bod 2.1 a 2.2 financovaný zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu SR, je lehota splatnosti faktúr v súlade
s ustanovením § 340b Obchodného zákonníka a nie je v hrubom nepomere k právam
a povinnostiam zhotoviteľa podľa ustanovenia § 369d zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

6.4

Faktúra musí obsahovať údaje v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka a
bude predkladaná v troch vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí
ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení
neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH.

6.5

Dodací list a preberací protokol sú neoddeliteľnou súčasťou faktúry a musia byť potvrdené
oboma zmluvnými stranami (objednávateľ/zhotoviteľ). Dodací list musí obsahovať rozpis
vrátane jednotkových cien, množstva a celkových cien, samostatne DPH, vyhotovenie
v troch origináloch.
Článok 7.
Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1

7.2

7.3

Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela a za to, že predmet zmluvy v zmysle čl. 2. tejto zmluvy
má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté podmienky a zodpovedá požiadavkám
objednávateľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať požadované spracovanie úlohy v zmysle čl. 2. tejto zmluvy
v elektronickej forme podľa požiadaviek objednávateľa. Výstupy podľa čl. 5 tejto zmluvy budú
v slovenskom jazyku riadne a načas v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých
údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
Článok 8.

8.1

8.2

Záverečné ustanovenia
Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorským zákonom a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
Zmluvné strany sa zaväzujú svoje spory riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou, ak
nedôjde k dohode môže sa ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť s vecou na súd.
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8.3

Zmluvu možno vypovedať a meniť iba na základe vzájomnej dohody formou písomných
očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

8.4

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
Príloha č. 1 – Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy,
Príloha č. 2 – Kalkulácia nákladov,
Príloha č. 3 – Preberací protokol (vzor)

8.5

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

8.6

V prípade potreby zmluvné strany súhlasia so zverejnením vybraných častí tejto zmluvy
Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

8.7

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho jeden si ponechá objednávateľ a
jeden zhotoviteľ.

8.8

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a ako zrozumiteľný
a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ju na znak súhlasu podpísali.

V Malých Levároch, dňa

….........................................
Za objednávateľa
Ing. Adrián Pernecký
Predseda OZ

17.7.2015

V Malých Levároch, dňa 17.7.2015

........................................
Za zhotoviteľa
Ing. Miroslav Košík, PhD.
Konateľ
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Príloha 1: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy
Predmet zmluvy: Vypracovanie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (stratégia CLLD)
Finančné krytie: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020, prípravná podpora v rámci opatrenia 19.1.
Obsahové zameranie:
Pri integrovanom rozvoji vidieka v programovom období 2014 – 2020 zavádza EK možnosť využitia
finančných prostriedkov z ďalších fondov EÚ tzv. multifinancovanie cez miestny rozvoj vedený
komunitou (CLLD), pričom prístup LEADER je jeho integrálnou súčasťou.
Prístup Leader je uskutočňovaný prostredníctvom Integrovaných stratégií miestneho rozvoja, označovaných
aj stratégie CLLD. Jeho základná myšlienka je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho
potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov, pričom jedným so
základných znakov je prístup zdola nahor. Prístup zdola nahor, ktorý zapája miestne spoločenstvá a
pridáva hodnotu miestnym zdrojom možno pokladať za novú cestu k miestnemu rozvoju, vytváraniu
pracovných miest a podnikov vo vidieckych oblastiach.
Integrovaná stratégia musí byť vypracovaná vzhľadom na miestne potreby a možnosti a mala by zahŕňať
inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu, vytváranie sietí a spoluprácu. Stratégia musí byť multifondová, tzn. obsahovať opatrenia a aktivity minimálne v rámci dvoch fondov PRV SR 2014-2020 (EPFRV)
a IROP 2014-2020 (EFRR).
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou musí obsahovať minimálne nasledovné prvky (CLLD čl.33
nar. EP 1303/2013):
a) vymedzenia oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia vzťahuje (min. 7 obcí, max. 150 tis. obyvateľov);
b) analýzu potrieb a možností rozvoja oblasti vrátane analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a
hrozieb;
c) opis stratégie a jej cieľov, opis integrovaných a inovatívnych znakov stratégie a hierarchického
usporiadania cieľov vrátane merateľných zámerov pre výstupy alebo výsledky. V súvislosti s výsledkami sa
zámery môžu vyjadriť kvantitatívne alebo kvalitatívne. Táto stratégia sa musí zhodovať s príslušnými
programami všetkých zapojených príslušných EŠIF;
d) opis postupu zapojenia komunity do rozvoja stratégie;
e) akčný plán, ktorý ukazuje, ako sa ciele transformujú do akcií;
f) opis riadiacich a monitorovacích opatrení stratégie, ktorými sa preukáže schopnosť miestnej akčnej
skupiny uskutočňovať stratégiu, a opis konkrétnych opatrení na hodnotenie;
g) finančný plán pre stratégiu vrátane plánovaných finančných prostriedkov pridelených z každého z
príslušných EŠIF.
Pri tvorbe stratégie CLLD bude zhotoviteľ zohľadňovať:
1. prínos stratégie CLLD k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia (napr. oblasť tvorby pracovných
miest, podpora vidieckeho cestovného ruchu a pod.) za predpokladu súladu ekonomického rozvoja s
ochranou životného prostredia a racionálneho využitia prírodných zdrojov (t.z. s akcentom na TUR);
2. prínos stratégie CLLD k napĺňaniu cieľov PRV najmä v oblasti konkurencieschopnosti
poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva a príspevok stratégie k prierezovým cieľom (inovácie,
životné prostredie, zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na ňu);
3. rovnomerné územné rozdelenie v rámci územia;
4. zameranie stratégie CLLD na ciele a priority CLLD uvedené v Partnerskej dohode, IROP a PRV;
5. prínos stratégie CLLD k sociálnej inklúzii marginalizovaných skupín obyvateľstva vrátane MRK;
6. pomer finančných prostriedkov na súkromný (vrátane občianskeho) a verejný sektor – zvýhodnené budú
stratégie s vyšším zameraním na podporu neverejného sektora;
7. viacodvetvový charakter stratégie CLLD - zameranie stratégie CLLD na rôzne odvetvia miestnej
ekonomiky, rôzne subjekty a rôznych prijímateľov a pod..
8. multiplikačný efekt stratégie CLLD – ako stratégia CLLD prispieva k riešeniu problémov, vzťah medzi
problémami a navrhnutými riešeniami a pod. (plánovacia logická matica);
9. doplnkovosť stratégie CLLD voči iným strategickým dokumentom na nadnárodnej (Dunajská stratégia),
národnej, regionálnej (PHSR, kraja,. iné krajské stratégie) a lokálnej (PHSR obcí, a iné stratégie
existujúce v území) úrovni a príspevok k napĺňaniu jednotlivých ukazovateľov PRV a IROP.
Predkladateľom a nositeľom vytvorenej Integrovanej stratégie bude územne príslušné verejno-súkromné
partnerstvo (Dolné Záhorie), ktoré po jej schválení príslušným riadiacim orgánom (MPRV SR) nadobudne
štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS).
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Časový harmonogram:
1. etapa: Analytická časť (SWOT a problémová analýza územia) – do 2 mesiacov od podpisu zmluvy
2. etapa: Strategická časť (stanovenie cieľov, priorít, opatrení a aktivít) – do 3 mesiacov od podpisu zmluvy
3. etapa: Návrh kompletnej stratégie – najneskôr 14 dní pred stanoveným dátumom uzavretia výzvy PPA na
predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou.
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Príloha č. 2 k zmluve o dielo

Kalkulácia nákladov v EUR

Zber údajov a analytické práce pri príprave
stratégie CLLD (mikroregión Dolné Záhorie)
Navrhovanie stratégie CLLD a vypracovanie
jej povinných súčastí
Konzultácie so zainteresovanými stranami
pre účely prípravy stratégie
Cena celkom:

Cena v € bez
DPH

DPH

Cena v € s
DPH

3 455,-

691,-

4 146,-

5 160,-

1 032,-

6 192,-

3 050,-

610,-

3 660,-

11 665,-

2 333,-

13 998,-
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Príloha č. 3 k zmluve o dielo

PREBERACÍ PROTOKOL
(Vzor)
Podľa zmluvy o dielo zo dňa DDMMRRR zhotoviteľ: EUROCONSULTING s.r.o., Klincová 37/B,
821 08 Bratislava, IČO 35 776 366 odovzdáva a objednávateľ OZ Dolné Záhorie, so sídlom
Obecný úrad Malé Leváre, 908 74 Malé Leváre 177, IČO: 42365511 preberá plnenie predmetu
citovanej zmluvy v rozsahu:
- Integrovaná stratégia miestneho rozvoja – OZ Dolné Záhorie, v elektronickej forme na CD / DVD

Objednávateľ podpisom potvrdzuje prebratie predmetu zmluvy.

Miesto: Malé Leváre, dňa .............................

............................................
Zhotoviteľ

.......................................................
Objednávateľ
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