
ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

názov : EPIC Partnera.s.

sídlo : Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno

[Čo 1 48038 521
DIČ: : 2120034510
IČ DPH: : SK2120034510
zapísaný : Obchodnýregister Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10492/N

Zast. : Štefan Burgel — Predseda predstavenstva

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ

názov : Obec © ADOMA

sídlo I RADOMA HS, 090 L OuRIN LE

Ičo . 0 1 14 b

DIČ I4oLOPO PG LI

zast. Z DIE A 1eELON U AVOVA SŠTRÍLOSTK A OBOE

(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

1.2. Zmluvnéstrany uzatvárajú podľa $ 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto Zmluvu 9 dielo (ďalej len

"Zmluva“):

2. PREDMET ZMLUVY

Žil: Predmetom tejto Zmluvyje :

Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Žiadosťo poskytnutie podpory formou dotácie v rámci

výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky „(8 9b) - 2021 - Detské ihriská -

Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny“ pre financovanie projektu Objednávateľa (ďalej len ako

„Žiadosť“): a poskytnúťsúvisiace poradenstvo.

3. VYHOTOVENIEŽIADOSTI
3.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť, a všetky informácie, podklady,

dokumenty,listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, a ktoré od neho bude Zhotoviteľ požadovať,

potrebné na splnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví Žiadosťna základe

súčinnosti poskytnutej Objednávateľom a na základe dokumentova informácií, ktoré Objednávateľv rámci

tejto súčinnosti na požiadanie Zhotoviteľovi vydá. Zhotoviteľ nezodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov

v nich uvedených.

3b Po obdržaní všetkých potrebných dokumentov a informácií od Objednávateľa Zhotoviteľ vyhotoví Žiadosť,

a odovzdá ju Objednávateľovi najneskôr 1 deň pred uplynutím lehoty uvedenej vo Výzve na predkladanie

Žiadostí, a zároveň mu oznámitermín, kedy bude možnév súlade s Výzvou Žiadosť na Riadiacom orgáne

podať.

3.3. Objednávateľsa zaväzuje skontrolovať vypracovanú Žiadosť pred odovzdaním na Riadiaci orgána to najmä

zoznam Oprávnených nákladov.

4. ODMENAA PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Za vyhotovenie Žiadosti podľatejto Zmluvy je Objednávateľpovinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za

vyhotoveniediela v nasledovných splátkach:

4.1.1. 1. platba vo výške 500,- EUR,a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní po podpise

tejto zmluvy

4.1.2. 2. splátka vo výške 600,- EURa to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní po vydaní

Rozhodnutia o schválení Žiadosti Objednávateľa.



Cena uvedená v bode 4.1 tejto zmluvyje bez dane z priadnej hodnoty (DPH) apreto k nej bude pripočítaná

príslušná sadzba DPH v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov

Cenadiela uvedená v bode 4.1 tejto zmluvy obsahuje aj poplatky za poštovúalebo kuriérsku prepravu, ktoré

bude Zhotoviteľ zabezpečovať v mene Objednávateľa. Objednávateľ zároveň týmto dávasúhlas, aby

Zhotoviteľ zabezpečil poštovú prepravu v mene objednávateľa, ktorá sa týka predmetutejto zmluvy v zmysle

bodu2.1..

OSOBITNÉ DOJEDNANIA

Pre prípad porušenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť odmenu podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, sa zmluvné
 

strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05%z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením

dlžnej sumy.

Omeškanie Objednávateľaso zaplatením odmenysa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti,

a zakladá právo Zhotoviteľa kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní

s platenímčoi len časti odmeny, má Zhotoviteľprávo pozastaviť vyhotovovanie Žiadosti, resp. poskytovanie

služieb v zmysle bodu 2.1 Zmluvy

Zhotoviteľ nie je vomeškaní s odovzdaním Žiadosti Objednávateľovi počas doby, za ktorú je Objednávateľ

v omeškaní s povinnosťou poskytnúť súčinnosť a odovzdať Zhotoviteľovi vyžiadané dokumentypodľa bodu

3.1. Zmluvy, a počas doby, za ktorú je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu

alebojej časť podľatejto Zmluvy

Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajovk

spracovanou osobných údajov Objednávateľa pre vlastné potreby Zhotoviteľa na účely súvisiace s touto

Zmluvou,a k poskytnutiu osobných údajov

Zmluvnéstranysa dohodli, že Dodávateľzašle faktúru za poskytnuté služby, v elektronickej podobe. Faktúra

bude zasielaná z e-mailovej adresy burgel(depicpartner.sk. Elektronicky vyhotovované faktúry budú

odberateľovi zasielané ako dokument PDF /ďalej len elektronická faktúra/ na e-mailovú adresu/y:

Elektronická faktúra je zmluvnými stranami považovanáza plnohodnotnú faktúru, ktorá je náhradou faktúry

listinnej (papierovej) forme.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zmluvné strany sú si vedomé, že samotným vyhotoveníma podaním Žiadosti ešte nevzniká Objednávateľovi

nárok na finančnú pomoc, Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosťza vznik akejkoľvek škody

Objednávateľovi súvisiacej s plnením tejto zmluvy, alebo prípadným neschválenímŽiadosti.

Táto Zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom

vyhotoveníspolu s prílohami. Táto zmluva nadobúdaplatnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami

a účinnosťnasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke Objednávateľa. Objednávateľje povinnýtúto

Zmluvu zverejniť do 10 dní od podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmluvnéstrany si Zmluvuprečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich

slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čohopripájajú svoje podpisy.

Za Zhotoviteľa: Za Objednávateľa:

V Komárne,dňa: JÚ A pom €, dňa: NÚ

10. 08. 2021

 

EPICPaftnera.s. :
Štefan Burgel — predseda predstavenstva : ,

 


