Číslo zmluvy objednávateľa: 201902

Zmluva o poskytnutí služieb
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1
Zmluvné strany
1.1. Názov:
Sídlo:
Zapísaná:

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Strojárenská 3, 040 01 Košice
v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
číslo OVVS/10/2003
IČO:
31 257 402
DIČ:
202 173 4902
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK22 5600 0000 0004 4719 2002
Zastúpená:
Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“)
a
1.2. Názov:
Sídlo:
Zapísaná:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpená:

EVENTINO s.r.o.
Branisková 5, 040 01 Košice
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 31010/V
46 902 848
202 364 2335
TATRA BANKA s.r.o.
SK44 1100 0000 0029 4400 7524
Ing. Pavol Miroššay, konateľ

(ďalej len „poskytovateľ“)

Čl. 2
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je poskytnutie odborných poradenských a konzultačných služieb
súvisiacich s realizáciou projektu ROSIE – Zodpovedné inovatívne malé stredné podniky
v strednej Európe“, kód projektu: CE1004, spolufinancovaného z Operačného programu
Stredná Európa.
Odborné poradenské a konzultačné služby ktoré sa poskytovateľ zaväzuje dodať
objednávateľovi podľa tejto zmluvy zahŕňajú konzultácie na podporu zodpovedných inovácií
pre zamestnancov a zástupcov najmenej 5 malých a stredných podnikov pre podporu
zodpovedných inovácií pomocou metodológie Design Thinking alebo ekvivalentu, ktorý je
využívaný za účelom vytvárania nápadov, zlepšenia služieb, procesov alebo produktov.
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Konzultácie budú pozostávať z úvodného stretnutia, s cieľom zhodnotiť aktuálny stav (v
rozsahu danom Sebahodnotiacim dotazníkom, ktorý poskytne objednávateľ) s ohľadom na
zavádzanie zodpovedných inovácií, na základe ktorého si vybrané podniky individuálne
zadefinujú oblasť/problém, ktorý bude obsahom ďalších konzultácii.
Výsledkom konzultácií bude vypracovanie nasledovných dokumentov (formuláre poskytne
objednávateľ) v anglickom jazyku konzultantom/konzultantmi v úzkej spolupráci so
zapojenými podnikmi:
-

Úvodná Správa na začiatku procesu konzultácií;

-

Priebežná Správa počas procesu konzultácií;

-

Záverečná Správa v závere poskytnutia konzultácií.

Predpokladaný maximálny súhrnný rozsah je 180 hodín. K prekročeniu tohto rozsahu môže
dôjsť len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.
2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať a dodať objednávateľovi
predmet zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje odobrať predmet zmluvy.

Čl. 3
Čas plnenia
3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet zmluvy priebežne počas 12 mesiacov
od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3.2 Dodržanie vyššie uvedených termínov je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa
dojednanej v bode 6.1 tejto zmluvy. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti
nie je poskytovateľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom
termíne.
Čl. 4
Cena a platobné podmienky
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude platiť poskytovateľovi za poskytovanie
odborných poradenských a konzultačných služieb dohodnutú hodinovú odmenu vo výške
25,00 EUR (slovom dvadsaťpäť eur). Uvedená cena je konečná vzhľadom na skutočnosť, že
poskytovateľ nie je platiteľom DPH.
4.2 Odmena bude splatná spravidla za každý kalendárny mesiac trvania tejto Zmluvy pozadu, a to po
uplynutí príslušného mesiaca na základe predloženia výkazu poskytnutých služieb. Lehota
splatnosti faktúry je 14 dní.
Čl. 5
Práva a povinnosti poskytovateľa
5.1 Poskytovateľ je povinný vykonať predmet zmluvy podľa článku 2 tejto zmluvy riadne, na svoje
náklady a na svoje nebezpečenstvo.
5.2 Poskytovateľ je oprávnený poveriť vykonaním časti predmetu zmluvy aj inú osobu, pričom
zodpovedá akoby predmet zmluvy vykonával sám.
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5.3 Poskytovateľ je povinný vopred informovať objednávateľa o navýšení rozsahu poskytnutých
služieb nad rozsah definovaný v bode 2.1 tejto zmluvy v dostatočnom predstihu (minimálne 1
kalendárny mesiac).
5.4 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa
oboznámil pri vykonaní predmetu zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej
osobe.
Čl. 6
Práva a povinnosti objednávateľa
6.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne
dodanie predmetu zmluvy. Patričnou súčinnosťou sa rozumie najmä vytvorenie takých
podmienok spolupráce, aby poskytovateľ mohol riadne a včas splniť svoj záväzok,
6.2 Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu
zmluvy.

Čl. 7
Sankcie
7.1 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry podľa článku 3 ods. 2 je poskytovateľ
oprávnený požadovať od objednávateľa poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
7.2 V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený
požadovať od poskytovateľa poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.
Čl. 8
Zánik zmluvy
8.1 Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
8.2 Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán.
8.3 Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať, ak jedna zo zmluvných strán opakovane
porušuje ustanovenia tejto zmluvy.
8.4 V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo zmluvu vypovedať v zmysle porušenia vyššie
uvedených zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo zmluvných strán, druhá
zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá povinnosť
porušila a dať jej 5 dňovú lehotu na odstránenie porušujúceho stavu.
8.5 Pokiaľ k odstráneniu porušujúceho stavu v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná strana oprávnená
podať písomnú výpoveď.
8.6 Výpoveď nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
8.7 Ukončením zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vysporiadať
záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy.
Čl. 9
Spoločné a záverečné ustanovenia
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9.1 Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
9.2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa
vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané
zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.
9.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
9.4 Zmluvné strany sa zaväzujú urobiť príslušné zmeny v identifikácii zmluvných strán v tejto zmluve,
pokiaľ budú potrebné v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry.
9.5 Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu
o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla byť spôsobilá priamo či nepriamo zmariť
alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu zmluvy, je táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto
skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu.
9.6 V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany
zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu prioritne vzájomnou dohodou.
9.7 Zmluva je vyhotovená dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane jeden
podpísaný rovnopis.
9.8 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých
údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im
nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na
dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach, 08.03.2019

............................................................

............................................................

Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., za objednávateľa

Ing. Pavol Miroššay, za poskytovateľa
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