ZMLUVA
O POSKYTOVANÍ
PORADENSKÝCH SLUŽIEB
č. 086 2017
(ďalej aj ako „Zmluva“)
uzavretá medzi
EUFC SK s.r.o.
a
Obec Kálnica
Predmetom zmluvy je poradenská služba Analysis,
Document, Project, Implementation,
pre projekt:
Externé projektové riadenie pre projekt – „Kálnica kanalizácia“

ZMLUVNÝ FORMULÁR
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb medzi spoločnosťou EUFC SK s.r.o. a
Klientom nižšie uvedeným.

ČASŤ A
--------- Klient --------Obchodné meno: Obec Kálnica
Sídlo: 916 37 Kálnica č. 100
IČO / DIČ / IČ DPH : 0031669 / 2021091589 /nie je platca DPH
zapísaná v Štatistickom registri SR
Osoba oprávnená
konať v mene
spoločnosti: Ing. Ján Krchnavý, starosta obce
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná adresa: 916 37 Kálnica č. 100
Kontaktná osoba: Ing. Ján Krchnavý
email: ocu@kalnica.sk

telefón: 0917 916 426
--------- Poradca ---------

Obchodné meno: EUFC SK s. r. o.
Sídlo: Družstevná 2, 831 04 Bratislava
IČO / DIČ / IČ DPH: 47 256 125 / 2120006251 / SK2120006251
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 101585/B
Osoba oprávnená
konať v mene Daniel Mayer, MBA, konateľ spoločnosti
spoločnosti: Ing. Anna Pastierová, prokurista spoločnosti
Číslo účtu: 402 095 2664 / 7500
Bankové spojenie: ČSOB - Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK12 7500 0000 0040 2095 2664
Kontaktná adresa: Kalnická cesta 8, 934 01 Levice
Kontaktná osoba: Ing. Anna Pastierová, prokurista spoločnosti
email: anna.pastierova@eufc.sk

telefón: +421 908 583 396

Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou tejto Zmluvy sú aj Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú jej
neoddeliteľnou prílohou (ďalej aj „Všeobecné zmluvné podmienky“). V prípade rozporu medzi ustanoveniami
Zmluvy a Všeobecnými zmluvnými podmienkami majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy.
Osoba oprávnená konať
v mene Klienta:
Dátum:
Miesto podpisu zmluvy:

Ing. Ján Krchnavý,
starosta obce
Kálnica

Osoba oprávnená konať
v mene Poradcu:
Dátum:
Miesto podpisu zmluvy:

Ing. Anna Pastierová,
prokurista spoločnosti
Levice
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ČASŤ B
--------- Voľba typu poradenskej služby Poradcu --------Zmluvné strany špecifikujú vybrané poradenské služby písmenom „X“.
Špecifikácia poradenskej služby Analysis, Preparation, Project, Document, Tender a Implementation sa nachádza
v Zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
V prípade záujmu Klienta o poradenskú službu Bank Financing, Private Financing a Investments Opportunities sa
Zmluvné strany dohodli, že tieto služby resp. niektorá z nich (ktorú si Klient vybral) budú špecifikované
v neoddeliteľnej súčasti tejto Zmluvy - Špecifikácia.
Analysis

X

Preparation

N

Project

X

Document

X

Tender

N

Implementation

X

Bank Financing

N

Private Financing

N

Investments Opportunities

N

ČASŤ C
--------- Odmena --------Zmluvné strany špecifikujú spôsob výpočtu a výšku Odmeny Poradcovi písmenom „X“ a vyplnením príslušných
buniek. Zmluvné strany označia bunky, ktoré nie sú relevantné pre ich zmluvný vzťah písmenom „N“, alebo ich
preškrtnutím, graficky odlišným od písmena „X“. Detailný popis spôsobu výpočtu Odmeny podľa parametrov
zvolených v tomto Zmluvnom formulári sa nachádza vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
Provízny systém

X

Popis služby: Služba Analysis, Project, Document
Výška fixnej platby 1: 2000,00 EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“) (Slovom: dvetisíc EUR).
K uvedenej sume bude pripočítaná príslušná výška DPH v súlade s ustanovením
príslušných platných právnych predpisov.
Iné dohody Fixná platba 1 je splatná na základe faktúry vystavenej Poradcom. Poradca je oprávnený
zmluvných strán: predmetnú faktúru vystaviť najskôr v deň uzavretia tejto Zmluvy.
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu, faktúry. Klient sa
zaväzuje uhradiť Poradcovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania, pokiaľ neuhradí v lehote splatnosti v plnej výške sumu, ktorú je povinný
uhradiť.
Výška fixnej platby 2: 2000,00 EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“) (Slovom: dvetisíc EUR).
K uvedenej sume bude pripočítaná príslušná výška DPH v súlade s ustanovením
príslušných platných právnych predpisov.
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Iné dohody Fixná platba 2 je splatná na základe faktúry vystavenej Poradcom. Poradca je oprávnený
zmluvných strán: predmetnú faktúru vystaviť najskôr v deň:
▪ odovzdania projektu na riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán stanovený vo
výzve osobne, alebo poštou, kuriérom;
▪ odovzdania Klientovi.
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu, faktúry. Klient sa
zaväzuje uhradiť Poradcovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania, pokiaľ neuhradí v lehote splatnosti v plnej výške sumu, ktorú je povinný
uhradiť.
Iné dohody zmluvných Poradca sa zaväzuje informovať Klienta o možností opätovného podania projektu a na
strán: základe písomného súhlasného stanoviska Klienta (poštou, emailom) je Poradca
oprávnený opakovane podať projekt s totožným predmetom pri opakovanej výzve na
predkladanie žiadostí v príslušnom operačnom programe v prípade neúspechu projektu
pri schvaľovaní/hodnotení, a to iba za odmenu vo výške Províznej časti odmeny.
Spôsob odovzdania grantového projektu:
V zmysle výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19
Klient súhlasí s podaním Grantového projektu Poradcom spôsobom stanoveným vo
výzve.
Poradca sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť.

Provízny systém

X

Popis služby: Služba Implementation
Odmena: 7 500,00 EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“) (Slovom:
sedemtisícpäťsto EUR). K uvedenej sume bude pripočítaná príslušná výška DPH
v súlade s ustanovením príslušných platných právnych predpisov.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Poradca bude Klientovi fakturovať iba skutočný
čas za reálny výkon svojich poradenských služieb a zároveň sa zmluvné strany dohodli
na nasledovných maximálnych cenách za spracovanie dokumentov počas realizácie
projektu:
- súčinnosť pri kompletizácií podkladov k podpisu zmluvy o NFP = 1000,00 EUR
/ 1 zmluva
- žiadosť o platbu: maximálne =1.000,00 EUR bez DPH/jedna žiadosť.
Predpokladaný počet: 5
- monitorovacia správa: maximálne =500,00 EUR bez DPH/jedna monitorovacia
správa. Predpokladaný počet: 2
- žiadosť o zmenu projektu: maximálne =500,00 EUR bez DPH/jedna žiadosť
o zmenu projektu
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Iné dohody zmluvných Odmena za službu Implementation bude uhradená na základe daňového dokladu strán: faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. Klient sa zaväzuje
uhradiť Poradcovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania, pokiaľ neuhradí v lehote splatnosti v plnej výške sumu, ktorú je povinný
uhradiť.
Faktúra bude vystavená Poradcom, najneskôr do desiateho dňa mesiaca nasledujúceho
po mesiaci v ktorom vznikol Poradcovi nárok na jej vystavenie. Prílohou faktúry bude
rozsah a popis prác prevedených za dané obdobie. Poradca sa zaväzuje pred vystavením
faktúry, najneskôr do tretieho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom boli zo
strany Poradcu realizované práce, zaslať emailom na vedomie Klientovi rozsah a popis
realizovaných prác. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa Klient do piatich dní
od odoslania emailu zo strany Poradcu písomne nevyjadrí k doručenému rozsahu a
popisu prác, platí, že voči nemu nemá námietky.

ČASŤ D
--------- Záverečné ustanovenia --------Túto Zmluvu je možné meniť iba na základe dohody oboch zmluvných strán formou písomných číslovaných
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Vzťahy, v tejto Zmluve bližšie
neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými
platnými právnymi predpismi.
Zmluva, vrátane jej neoddeliteľných súčastí a príloh, je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana
obdrží po podpise jeden rovnopis Zmluvy.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnost dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
V prípade ak zmluvnou stranou, Klientom, tejto Zmluvy je povinná osoba podľa ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, táto Zmluva
nadobúda účinnost dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Klienta. Klient sa podpisom tejto
Zmluvy zaväzuje zverejniť túto Zmluvu na svojom webovom sídle najneskôr do troch dní odo dňa jej podpisu.
Pokiaľ sa niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu so všeobecne záväznými platnými
právnymi predpismi, zmluvné strany tejto Zmluvy sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve tak, aby sa
ustanovenie nahrádzajúce ustanovenie neplatné, čo najviac podobalo pôvodnému ustanoveniu tejto Zmluvy a aby
bolo v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.
Zmluvné strany prehlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom Zmluvy, že táto Zmluva vyjadruje ich skutočnú,
vážnu a slobodnú vôľu a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak
toho zmluvné strany túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú.
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ŠPECIFIKÁCIA
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb uzavretej medzi Zmluvnými stranami
špecifikovanými v Zmluvnom formulári – ČASŤ A
Služby EUFC tvoriace Služba „Analysis“ – podrobná analýza projektových zámerov, koordinácie prípravných
predmet zmluvy: projektových tímov, poradenstva pri nastavení štruktúry, spôsobu riešení,
harmonogramu a rozpočtu projektov z hľadiska podmienok dotačných programov,
analýza aktuálnych vhodných dotačných programov, podmienky a postupy podania
žiadosti vrátane termínov výziev.
Služba „Project“ - spracovanie dotačných projektov a ďalších podkladov, na základe
ktorých bude posúdená prijateľnosť žiadateľa, vrátane jeho ekonomickej situácie a
obsah a prijateľnosť plánovaného projektu, zaistenie všetkých náležitostí a príloh
nutných pre detailné posúdenie projektu a jeho doporučení ku schváleniu.
Služba „Document“ - spracovanie dokumentov podľa požiadaviek Klienta.
Služba „Implementation“ – kompletné poradenstvo pri administrácii projektu
kofinancovaného z dotačného programu. Cieľom poskytovania poradenstva v rámci
implementácie je eliminácia uplatňovania sankčných nástrojov implementačnou
agentúrou, alebo riadiacim orgánom programu vychádzajúca z porušenia povinností
Klienta zakotvených, alebo vyplývajúcich z Podmienok poskytnutia dotácie
(podrobnejšie informácie vo Všeobecných zmluvných podmienkach)
Dotačný titul: IROP
Prioritná os: 4 – zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP
Špecifický cieľ: 4.2.1
Výzva: IROP-PO4-SC421-2017-19
Názov projektu: „Externé projektové riadenie pre projekt – „Kálnica - kanalizácia“ Uvedený názov je
pracovný a v prípade aktualizácie názvu počas práce na projekte je možné daný názov
operatívne zmeniť.
Popis projektu: Predmetom projektu je výstavba kanalizačnej siete v obci. V rámci projektu bude
vybudovaná verejná kanalizácia, ktorá sa napojí na existujúcu ČOV. V rámci projektu
bude vybudovaných 6 851 m kanalizačnej siete
Klient je informovaný, že podmienkou poskytnutia príspevku je, že žiadateľ a prijímateľ
nie je dlžníkom na dania a zdravotnom poistení, nie je v konkurze a reštrukturalizácií.
Klient sa zaväzuje poskytnúť Poradcovi kompletné údaje týkajúce sa projektu.
Miesto realizácie: Obec Kálnica
Odhad nákladov: 3 000 000,00 EUR
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Harmonogram: Výzva IROP-PO4-SC421-2017-19 je otvorená, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním
finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo výške 55 000 000,00 EUR
Spracovanie Projektu a jeho kompletizácia v zmysle vyhlásenia výzvy RO/ SO pre
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade s príslušnou výzvou na
podávanie žiadostí
Realizácia projektu: t. j. 24 mesiacov.
Následné monitorovacie obdobie 5 rokov po ukončení implementácie.
Prínosy projektu: Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie
a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné
prostredie
Termín odovzdania V zmysle vyhlásenia príslušnej výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19 a v súlade
s odovzdanými prílohami a podkladmi od Klienta na účely spracovania a kompletizácie
diela:
Projectu Poradcom.
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