
.•.*.
*~~

iC Operačný program **VZDELÁVANIE ~

*}f*

Agentúra
Ministerstva školstva. vedy. výskumu a športu SR

pre štrukturálne fondy EÚ

**** ** ** ****
Európska únia

EUIÓP5kY sodilny fond

Zmluva o poskytovaní služieb
podľa § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov -

Obchodný zákonník

Článok l
Zmluvné strany

Zmluva je uzatvorená medzi:

objednávateľom:
obchodné meno: Stredná odborná škola polytechnická
adresa sídla: Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00491942
DIČ:2020427838
zapísaný: v registri organizácií
konajúca prostredníctvom: Ing. Drahomír Krčmárek

(ďalej len Objednávateľ)

a

dodávateľ:
obchodné meno: Peter Mlynček PEMMEV A obchodno - reštauračné služby
adresa sídla: Il'anovská cesta 512,03202 Závažná Poruba
IČO: 10857630
DIČ: 1020477227
Číslo bankového účtu: SK38 0900 0000 0000 5673 7044 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
zapísaný: Živnostenský register, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Číslo živnostenského
registra 505-3098
konajúca prostredníctvom: Peter Mlynček

(ďalej len Dodávateľ)

Článok II
Podklady pre uzavretie zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky v zmysle Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov s názvom
predmetu: "Občerstvenie".

Článok III
Právne predpisy

Vzájomné vzťahy oboch strán sa riadia ust. zák. č.513/1991 Zb .. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník"), zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších zmien a vyhláškou č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Článok IV
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Objednávateľovi Občerstvenie (položka
rozpočtu 1.4.7.) na pracovné stretnutia projektového tímu počas realizácie projektu s názvom: Z
odborných učební do praxe, ITMS kód Projektu: 26110130643, ktorý je podporený z Európskeho
sociálneho fondu, prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej tiež Projekt) podľa článku V a záväzok Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi za
poskytnuté služby dohodnutú odplatu podľa článku VI tejto zmluvy a za podmienok podľa článku VII
tejto zmluvy.

Článok V
Rozsah, spôsob, miesto a termín plnenia

1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Objednávateľovi občerstvenie na pracovné stretnutia
projektového tímu počas realizácie projektu v nasledovnom rozsahu:
Občerstvenie na 20 pracovných stretnutí pre 10 členov projektového tímu v hodnote 2,50 EUR /
osobu. Občerstvenie na každé pracovné stretnutie zahŕňa čaj, kávu, cukor, nealkoholické nápoje,
sladké a slané pečivo alebo obložené chlebíčky.

(ďalej len služba)

2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi službu formou čiastkových dodávok na
jednotlivé stretnutia do 24 hodín od doručenia písomnej objednávky na základe požiadavky
Objednávateľa.

3. Dodávateľ dodá Službu - tovar do priestorov Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská
cesta 669, Liptovský Mikuláš

4. Odovzdanie a prevzatie jednotlivých čiastkových plnení bude vykonávané poverenými
zamestnancami Dodávateľa a Objednávateľa.

Článok VI
Cena predmetu zmluvy

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl.IV tejto zmluvy je dohodnutá v súlade so
zákonom č.1811996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.8711996 Z.z. v znení
neskorších predpisov ako cena maximálna ku dňu podpisu tejto zmluvy.

2. Celková cena za služby a tovar poskytnuté v zmysle tejto zmluvy je 500,- EUR s DPH (slovom:
päťsto eur ).Uvedená cena je konečná, poskytovateľ je platcom DPH.

3. Za poskytnutú službu súvisiacu s plnením predmetu zmluvy sa považuje Dodávateľom dodaný
tovar na základe vystavenej objednávky.
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Článok VII
Platobné podmienky

1. Dodávateľ vystaví na základe objednávky podľa tejto zmluvy faktúru Objednávateľovi s
priloženým dodacím listom do 5 dní po dodaní služby - tovaru.

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť riadne vystavenú faktúru do 30 dní od doručenia faktúry
Objednávateľovi. Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru v súlade s platnými právnymi predpismi.
Uhradením sa pre účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy na účet Dodávateľa
uvedený v čl. l tejto zmluvy.

3. Dodávateľ je povinný do vystavovaných faktúr uvádzať okrem podstatných náležitostí aj názov
projektu a kód ITMS projektu, ktoré budú presne špecifikované v objednávkach.

4. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

5. Objednávateľ nezodpovedá za omeškanie úhrady faktúry, ktorá je spôsobená nepripísaním
finančných prostriedkov na účet dodávateľa zo strany jeho finančného ústavu.

Článok VIII
Trvanie zmluvy

1. Dodávateľ bude dodávať Službu, tovar do 31.07.2015.

Článok IX
Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Dodávateľ prehlasuje, že splňa všetky podmienky na zabezpečenie predmetu zmluvy.

2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby a tovar podľa predmetu zmluvy v maximálnej kvalite
a načas.

3. Dodávateľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi len Objednávateľom skutočne čerpaný
predmet zmluvy.

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť za účelom plnenia
predmetu zmluvy.

5. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho a dodávaním
predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytovaní NFP, a to
oprávnenými osobami v zmysle Prílohy č.l, článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok
Zmluvy o poskytnutí NFP, číslo príslušnej zmluvy bude uvedené na objednávke, pričom
s ustanoveniami tejto zmluvy bol dodávateľ riadne oboznámený a objednávateľ je povinný im
poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.
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Článok X
Sankcie a zmluvné pokuty

1. Dodávateľ môže za každý deň omeškania splatnosti faktúr Objednávateľom fakturovať k zmluvnej
odplate úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy a Objednávateľ sa zaväzuje takýto úrok
zaplatiť.

Článok xl
Urovnávanie sporov

1. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy riešiť prednostne
vzájomným rokovaním a dohodou, inak ich budú prejednávať slovenské všeobecné súdy v zmysle
ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

2. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak riadia sa právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy
Obchodným zákonníkom.

Článok XII
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu
porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s právnymi predpismi.

3. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných
strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného dodatku k
zmluve.

4. V prípade, ak akýkoľvek termín, ujedanie, podmienka či ustanovenie bude akýmkoľvek
príslušným orgánom vyhlásené za neplatné, nulitné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia
zmluvy zostávajú naďalej platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto neplatné,
nulitné alebo nevymáhateľné ustanovenie iným platným, účinným a vymáhateľným zmluvným
záväzkom v zmysle zmluvy, ktorý bude neplatnému, nulitnému alebo nevymáhateľnému
ustanoveniu obsahovo čo najbližší.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu možno ukončiť:

a) jednostrannou písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu výpovede. Výpovedná lehota
je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola doručená výpoveď;

b) jednostranným okamžitým odstúpením od zmluvy zo strany Dodávateľa, a to v prípade,
že Objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytnúť Súčinnosť alebo poruší akúkoľvek
svoju inú povinnosť uvedenú v článku VII. a IX. tejto zmluvy;

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu možno ukončiť i vzájomnou písomnou dohodou zmluvných
strán.
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7. Táto zmluva bola vyhotovená v slovenskom jazyku.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy nemožno odstúpiť z dôvodov, ktoré sú dispozitívne
upravené v Obchodnom zákonníku.

9. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ
a jedno vyhotovenie Dodávateľ.

, \

F ] ek, riaditeľ
kola polytechnická,
Liptovský MikulášDemä
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