Zmluva o poskytovaní služieb
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Malé Dvorníky
Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky
00800210
2021112324
Ing. Zoltán Marczell – starosta obce
VÚB, a.s., pobočka Dunajská Streda
16922122/0200

(ďalej len ,,objednávateľ“)

Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Áldor, spol. s r.o.
929 01 Malé Dvorníky č. 17
36261751
SK2021834397
Peter Madarász – konateľ spoločnosti
OTP banka Slovensko, a. s.
7725573/5200

(ďalej len „dodávateľ“)
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je:
- Záväzok dodávateľa:
-

Zorganizovanie 1 informačného fóra – pri uvedení zberného dvora do
prevádzky

-

Príprava, tlač a distribúcia 1000 ks informačných letákov

-

Vyhotovenie a dodanie informačnej a pamätnej tabule - v zmysle
manuálu pre informovanie a publicitu pre OPŽP

pre účely projektu s názvom: “Zabezpečenie separovaného zberu odpadov
v obci Malé Dvorníky vybudovaním zberného dvora“ podľa tejto zmluvy.
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Názov projektu/programu, z ktorého je predmet zmluvy financovaný: Operačný
program Životné prostredie, Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo,
Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu.
- Záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi za dodaný tovar cenu podľa čl.
III. tejto zmluvy.
Článok II.
Čas plnenia
1. Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy v čase do marca 2015, resp. do
ukončenia implementácie projektu.
Článok III.
Cenové a platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za dodanie predmetu zmluvy
podľa tejto zmluvy celkom:
cena bez DPH
DPH 20%
cena s DPH

1 100,00 EUR
220,00 EUR
1 320,00 EUR

a to v členení na
- zorganizovanie 1 informačného fóra:
cena bez DPH 100,00 EUR
DPH 20%
20,00 EUR
cena s DPH
120,00 EUR
-

príprava, tlač a distribúcia 1000 ks informačných letákov
cena bez DPH 800,00 EUR
DPH 20%
160,00 EUR
cena s DPH
960,00 EUR

-

vyhotovenie a dodanie informačnej a pamätnej tabule
cena bez DPH 200,00 EUR
DPH 20%
40,00 EUR
cena s DPH
240,00 EUR

2. Platba podľa bodu 1. tohto článku bude realizovaná prevodom na bankový
účet dodávateľa.
3. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú čiastku do 15 kalendárnych dní
po doručení faktúry, ktorú vystaví dodávateľ.
4. V prípade že je objednávateľ v omeškaní so splatením faktúry, je dodávateľ
oprávnený účtovať sankciu v podobe úroku z omeškania vo výške 0,05 %
z akumulovanej dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.
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Článok IV.
Všeobecné podmienky

1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto
zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne vo
forme dodatkov a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú
neplatné.
3. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a) Ministerstvo životného prostredia SR 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.

4. Táto zmluva je uzavretá a platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami
a účinná dňom jej zverejnenia na webovom sídle jedného zo zmluvných strán.
Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to od dátumu podpisu zmluvy do dátumu
ukončenia implementácie projektu uvedenú v článku II., bod 1. tejto zmluvy.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach rovnakej právnej sily, pričom
každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
6. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť k uzavretiu tejto
zmluvy, že zmluva je uzatvorená po vzájomnom prejednaní, v zmluve prejavili
svoju vôľu slobodne, vážne a zrozumiteľne, bez nátlaku, nie v tiesni, že si
zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu rozumejú, a ako prejav súhlasu s celým
obsahom tejto zmluvy ju obidve zmluvné strany potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi.
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V Malých Dvorníkoch, dňa 24.02.2015

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

podpísaná
......................................
Ing. Zoltán Marczell
starosta obce

podpísaná
.....................................
Peter Madarász
konateľ spoločnosti
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