Zmluva č. 16-287

o poskytovaní služieb na

komplexné projekčné služby - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
pre projekt „ Zníženie energetickej náročnosti sociálno – prevádzková budova technických
služieb v Banskej Štiavnici

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl.
Obchodného zákonníka a §117 zák. č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami:

Názov
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
E-mail:

Technické služby, mestský podnik
Banská Štiavnica
00185213
2021107220
E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica
Prima banka Slovensko, a. s.
0014 1547 5002/5600
SK06 5600 0000 0014 1547 5002
Peter Heiler - riaditeľ
Peter Heiler
ts.riaditel@banskastiavnica.sk

na strane jednej (ďalej len „objednávateľ“)
a
Obchodné meno:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Zodpovedný zástupca:
Tel.:
E-mail:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
na strane druhej (ďalej len „poskytovateľ“)

PROENERGY, s.r.o.
43 965 849
2022534877
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš 031 01
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš 031 01
Ing. Ľubomír Španko
Ing. Ľubomír Španko
+421 948 044 466
proenergy@proenergy.sk
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1021774018/1111
SK83 1111 0000 0010 2177 4018

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1

Objednávateľ je verejným obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní v aktuálnom znení.

1.2

Táto zmluva sa uzatvára na účely Vypracovania projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie pre projekt „ Zníženie energetickej náročnosti sociálno –
prevádzková budova technických služieb v Banskej Štiavnici“ pre potreby
objednávateľa. Táto služba bude financovaná z finančných prostriedkov verejného
obstarávateľa.

1.3

Zmluvné s uzavierajú túto zmluvu na základe výsledkov verejného obstarávania
zadávaného podľa §117 zák. č. 343/2015 Z.z.
Článok II.
Predmet zmluvy

2.1

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi komplexné
projekčné služby – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
pre projekt „ Zníženie energetickej náročnosti sociálno – prevádzková budova
technických služieb v Banskej Štiavnici“
v nasledovnom rozsahu:
 zateplenie obvodového plášťa a strechy
 výmena pôvodných otvorových konštrukcií za nové
 teplotechnické a energetické hodnotenie (predbežný energetický certifikát budovy
po realizácii nápravných opatrení)
 projekt požiarnej ochrany
 statické posúdenie stavby a možnosti osadenia FVE a kolektorov na TUV
 použitie slnečných kolektorov na ohrev TÚV
 modernizácia rozvodov ústredného kúrenia a hydraulické vyregulovanie ÚK +
výmena zdroja vykurovania (tep. čerpadlo resp. kondenz. kotol)
 modernizácia osvetlenia a výmena zdrojov
 fotovoltaické zariadenie (ak bude požadované)
 rozpočet

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude dodaná v elektronickej forme (na
CD/DVD vo formáte .PDF) aj v listinnej podobe ( 6 pare).
2.2

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby v súlade s platnou
legislatívou Slovenskej republiky. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi
dohodnutú odplatu.

2.3

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť,
najmä tým, že poskytovateľovi v dohodnutom čase oznámi všetky informácie
a predloží mu všetky dokumenty potrebné pre riadne poskytovanie služieb.

2.4

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré
objednávateľ označí ako dôverné, alebo ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.

2.5

Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy postupovať s
odbornou starostlivosťou, konať čestne a svedomito a v záujme objednávateľa
uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za prospešné na účel riadneho
plnenia povinností podľa tejto zmluvy.
Článok III.
Cena služby, odplata, platobné podmienky

3.1

Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je výsledkom verejného obstarávania
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1
Cena predmetu zmluvy:
Cena bez DPH:
11 800,00 EUR
DPH 20% :
2 360,00 EUR
Cena celkom vrátane DPH: 14 160,00 EUR
Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady. Celková suma za predmet zmluvy
nesmie presiahnuť sumu vo výške 14 160,00 EUR s DPH (slovom
štrnásťtisícstošesťdesiat eur).
3.2
Odplata za poskytnutie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
ako cena maximálna s možnosťou jej úpravy iba v prípade administratívnych zmien štátu a to
len so súhlasom Objednávateľa v prípade ak dôjde ku zmene súčasných daňových podmienok a
predpisov alebo k zavedeniu nových daní alebo poplatkov týkajúcich sa predmetu zmluvy.
3.3

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dojednanú odplatu.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude poskytovať služby na základe tejto
zmluvy a v súlade s touto zmluvou. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať 100% dohodnutej
ceny podľa 3.1 článku III tejto zmluvy, po vykonaní služby a dodaní predmetu tejto zmluvy
podľa článku II na základe preberacieho protokolu.

3.5
Ak objednávateľ zistí nesprávnosť alebo neúplnosť faktúry, objednávateľ je oprávnený
vyzvať poskytovateľa, aby nedostatky odstránil alebo doplnil, a na tento účel je povinný
poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Poskytovateľ je povinný opätovne doručiť faktúru s
prílohami bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od ich doručenia. Po opätovnom
doručení opravenej/doplnenej faktúry a jej všetkých príloh sa počíta lehota splatnosti
odznova. Faktúru a jej prílohy je možné vrátiť opakovane iba v prípade, ak poskytovateľ
napriek tomu, že bol vyzvaný, chybu neopravil, alebo sa chyba vyskytla v
doplnených/zmenených údajoch; v takom prípade má objednávateľ právo opakovane žiadať o
prepracovanie faktúry a jej príloh a lehota po ich doručení plynie odznova.
3.6
Faktúra vystavená poskytovateľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a
obsahovať: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa, meno, sídlo, IČO, DIČ
objednávateľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie
finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, názov podpornej služby,
výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, názov projektu,
ITMS kódy, podpis oprávnenej osoby.
3.7
Odplata podľa bodu 3.1 a 3.2 a 3.3 tohto článku je splatná do 30 dní odo dňa doručenia
riadne vystavenej faktúry poskytovateľom objednávateľovi, prostredníctvom banky na účet
poskytovateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, alebo na iný účet, ktorý poskytovateľ na
tento účel objednávateľovi vopred písomne oznámi.
3.8

Poskytovateľ je oprávnený fakturovať 100% ceny po vykonaní služby.

Článok IV.
Termín a miesto plnenia a plnenie predmetu zmluvy
4.1

Termín plnenia predmetu zmluvy : do 31.12.2016.

4.2

Miesto plnenia zmluvy: sídlo objednávateľa.

4.3

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2016.

Článok V.
Sankcie
5.1
Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z odplaty
dohodnutej v článku III tejto zmluvy pre konkrétnu realizovanú činnosť verejného
obstarávania, a to za každý deň omeškania realizácie objednávky spôsobeného
poskytovateľom, najviac však 10% z odplaty bez DPH.
5.2
Poskytovateľ môže uplatniť nárok na úrok z omeškania podľa ustanovenia § 369,
ods.1 Obchodného zákonníka v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením odplaty za
poskytovanie poradenských služieb.

Článok VI.
Zánik zmluvy
6.1
Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím doby dohodnutej
zmluvnými stranami alebo písomnou dohodou zmluvných strán.
6.3
Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod
odstúpenia a jeho účinky nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
6.4
Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy v prípade
nepridelenia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe
žiadosti o projektovú podporu v rámci OP Kvalita životného prostredia.

Článok VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
7.1
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch mesiacov od jej
uzavretia zmluva nezverejní platí, že k uzavretiu zmluve nedošlo.
7.2
Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho
s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť pri všetkých úkonoch súvisiacich s kontrolou počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Oprávnené osoby sú najmä:
a/ poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b/ Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c/ Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán
a nimi poverené osoby,
d/ Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e/ Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f/ Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.
7.3
Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy. Dodatok musí byť uzatvorený tak, že dodatok je kontinuálne číslovaný arabskými
číslicami. Zmenu zmluvy je možné urobiť iba v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní.
7.4
Záväzkové vzťahy založené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.
7.5
Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ po jej
podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
7.6
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Banskej Štiavnici: dňa 15.12.2016
Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

..........................................................
Peter Heiler
riaditeľ

V Liptovskom Mikuláši: dňa 16.12.2016

v. r.

.............................................................
Ing. Ľubomír Španko v. r.
riaditeľ

