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o22 423 5749

v súvislosti s realizáciou aktivít projektu spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu

a na záktade ýberového konania a následného rokovania o zmtuvných podmienkach, uskutočneného
zmtuvu za
29.10.2010 v sídte objednávatet'a na adrese Komenského 50, 0'to 01 Žitina, uzatvárajú túto
dohodnutých nižšie uvedených podmienok:

1.

Poskytovateť sa zavázuje, že objednávatelbvi poskytne služby, zabezpečípersonátne obsadenie
funkcií a riadne vykonávanie činnostíuvedených v Prílohe 1 tejto zm[uvy (d'atej ten ,'poskytovanie
v podrobnom
stužby,,) súvisiaciih s reatizáciou aktivít projektu v súlade so špecifikáciou uvedenou
rný'
ptánovaných
opise projektu, v ptánovanom predpokladanom rozsahu a za účětomdosiahnutia
poskytovatet'a'
Plrsonátne obsadenie a jeho prípadná zmena je vo výhradnej právomoci

,iupou.

2.

v cetkovej wýške
objednávateť sa zavázuje zaptatiť poskytovatetbvi odptatu za poskytnutú stužbu
q 9oo,oo € včítaneDPH v sútade s Prítohou 1 tejto zmtuvy. Jednotková cena uvedená v Prílohe 1
poskytovateť nevy'
sa počas ptatnosti zmtuvy nebude zvyšovať a zahiňa všetky náktady, ktoré
závázku'
hnutne atebo účetnevynatožit pri ptnení svojho

3.

plánovaných výstupov
Poskytovanie.stužby je dohodnuté na dobu od 29.10.2010 do dosiahnutia
do 31.12'2011'
ukončenia
termínom
predpoktadaným
a do naplnenia dohodnutého rozsahu s

2óí 10130351_216-2

29.októbra 201 0

bol povinný
Nárok na odptatu poskytovatelbvi rrznikne, ked'riadne vykoná činnosť,na ktorú
Vyhotoviť faktúru,
v rámci poskytovania stužby. Poskytovateť je povinný spravidta raz mesačne
názov potožky
alebo
čísto
zmtuvy,
alebo
ktorá okrem obvyktých údajov obsahuje aj čístozákazky
je
ihned',
sptatná
Faktúra
mesiac.
rozpočtu a rozsah vyxonanýcr' činnosii za kaŽdý katendárny
v oáóvodnených pripadoch súvísiacich s financovaním projektu do 60 dní'
je mesačný pra'
Ak mernou jednotkou činnosti je osobohodina, neoddetitethou súčasťoufaktúry
Denné záznamy
poskytovateťa.
covný výkaz každej osoby, xtorá sa podiet'ata na ptnení závázku
jej
práce a
výstedkov, miesto
u pr".oíno' ýkaze oosátluiú časorný intervat, popis vykonávanej
jej
vykonávania. objednávaiel] móže v odóvodnených prípadoch požadovať predtoženie mesačné'
-tro
poskytovatel'a,
túmutativneho výkazu práce každej osoby, ktorá sa podiet'ata na ptnení závázku
časorný
obsahujúce
záznamy
a
denné
t<tony ousanuje údaíeo každej pracovnei pozícii tejto osoby
pozícii.
intervat práce a počet odpracovaných hodín v každej pracovnej

4.

5'

6.

súvisiaceho s ptnením
Poskytovate[ sa zavázuje strpieť rnýkon kontroty, auditu a/atebo overovania
osobami V zmysoprávnenými
svo1ňo závázku kedykotVek počas ptatnosti a účinnostiZmtuvy, a to
finančného
re čtánku 12 Všeoblcných zmtuvných podmienok Zmtuvy o poskytnutí nenávratného
poskytovatelbm
príspevku č. 057/zo1o/1.1/oPv medzi objednávatetbm ako prijímatetbm NFP a
potrebnú
súčinnost'.
poskytne
všetku
im
a
NFPv súvistosti s reatizáciou projektu 2ó110't30351

7.

móže ob'
Pri neptnení dohodnutých povinností a pri nedosahovaní požadovanej kvatity ýstupov
neur_
túto zmtuvú keáykotVek čiastočnealebo v cetom rozsahu vypovedať. Ak ýpoved'
1ednávateť
'čuie
mo'
alebo
poskytovateť
dozvedel
nej
o
ked'sa
neskoršiu účinnosť,nadobúda účinnosťdňom,
hot dozvedieť.
mesiaca nastedu'
Po'kytovateť móže túto zmluvu vypovedať s účinnosťouku koncu kalendárneho
nevyptýva
výpovede
z
ak
júceho po mesiaci, v ktorom bota výpoved'doručená objednávatetbvi,
na
činnosť,
uskutočňovať
neskoršíčas. Ku diu účinnostiýpovede zaniká závázok poskytovateta
je
poskytovatel
ktorú sa zaviazal. Ak by týmto pierušením činnosti vznikta objednávateťovi škoda,
tieto opat'
povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urob!ť na jej odvrátenie. Ak objednáVateť
je po_
sám,
urobil
ich
aby
poskytovatet'a,
požiada
a
renia nemóže urobiť ani pomocou iných osób
skytovateť na to povinný.
nárok na primeranú časťod'
Za stužbu riadne poskytnutú do účinnostivypovede má poskytovateť

8.

9.

ptaty.

o ktoých sa dozvedel pri Vy'
10. Poskytovateť sa zavázuje zachovávať mtčantivosť o skutočnostiach,
osobám'
kone dohodnutej práce a ktoré v záujme objednávatet'a nemožno oznarnovat'iným
1'l

. objednávateť sa zavázuje:
> rešpektovať autorské práva poskytovatet'a a zachovávať mtčantivosť o technotógiách a postupoch, ktoré poskytovateť použit pri poskytovaní stužby,
> využívaťposkytovatelbm vytvorený predmet autorského práva výhradne pre svoje potreby
pri reatizácrl a'xtivit projektl a počas jej trvania, ak nie je v ticenčnej zmtuve uvedené inak.

V Žitine, dňa Z9.októbra 2010
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