Zmluva o poskytnutí služieb
podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka

Objednávateľ služieb:
zastúpený:
IČO :
DIČ/IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Obec Malé Dvorníky
Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky
Ing. Zoltán Marczell, starosta
00800210
2021112324
OTP Banka Slovensko, a.s.
6458557/5200
SK89 5200 0000 0000 0645 8557
a

Poskytovateľ služieb:
zastúpený:
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
zapísaný v registri:

Marialux s.r.o.
941 42 Veľké Lovce 22
Ing. František Krasňan, PhD.
46003002
SK2023192204
Tatra Banka a.s.
2928851223/1100
SK63 1100 0000 0029 2885 1223
obch. reg. Okr. súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28289/N

sa dohodli na uzavretí nasledovnej zmluvy:
I.
1. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje pre Objednávateľa služieb
vyhotoviť svetelnotechnické meranie zrekonštruovaného/modernizovaného verejného osvetlenia
obce Malé Dvorníky (ďalej len „SVT meranie“)
k projektu na čerpanie finančných zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Výzvy s kódom KaHR-22VS-1501 pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast Prioritnej osi 2: Energetika Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre
mestá a obce (ďalej len „Projekt“)
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do doby dodania a prevzatia predmetných služieb, avšak
najneskôr do 30.6.2016.
II. Platobné podmienky
1. Objednávateľ služieb sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi služieb za predmetné služby podľa čl. I.
bodu 1 odmenu vo výške 816,67 € bez DPH, 980,00 € s DPH (slovom deväťstoosemdesiat EUR).
Hodnota DPH bude faktúrovaná vo výške danej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Na predmetné služby SVT merania sa uplatní systém Preddavkovej platby.
Úhrada preddavkovej platby vo výške uvedenej v bode 1 sa zrealizuje do 29.12.2015 na základe
zálohovej faktúry alebo preddavkovej faktúry.
Zúčtovaciu faktúru vystaví poskytovateľ služieb do 5 dní po dodaní a prevzatí SVT merania
Objednávateľom služieb.
III.
1. Objednávateľ služieb je oprávnený vypovedať zmluvu z dôvodu neplnenia si dohodnutých činností
poskytovateľom služieb, alebo ich nekvalitného plnenia. Výpovedná lehota 1 mesiac je odo dňa
prevzatia žiadosti o rozviazanie zmluvného vzťahu.
2. Ak zmluva zanikla výpoveďou je objednávateľ služieb povinný uhradiť poskytovateľovi služieb
časť odmeny zodpovedajúcu vykonanej práci.
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IV.
1. Poskytovateľ služieb je povinný:
- vykonávať činnosti dohodnuté v tejto zmluve v stanovenej lehote, kvalite a za stanovených
finančných podmienok,
- zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, o ktorých sa pri realizácii služieb pre
objednávateľa služieb dozvie.
2. Objednávateľ služieb je povinný:
a) poskytnúť poskytovateľovi služieb dostatočnú súčinnosť nevyhnutnú na výkon dohodnutých
služieb,
b) uhradiť poskytovateľovi služieb odmenu za poskytnutú službu.
3. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
činnosťami podľa čl. I kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) uzavretej medzi Objednávateľom služieb ako
prijímateľom a Ministerstvom hospodárstva SR ako jeho poskytovateľom a to oprávnenými
osobami v zmysle Zmluvy o NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

1.
2.
3.
4.
5.

V.
Záverečné ustanovenie
Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods.1 Obchodného zákonníka dohodli na tom, že záväzkový
vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť urobené písomnou formou a vyžadujú
odsúhlasenie obidvoma zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Poskytovateľ služieb obdrží jeden rovnopis
zmluvy a dva rovnopisy obdrží objednávateľ služieb.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli, vyjadruje ich skutočne prejavenú vôľu.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Malých Dvorníkoch, dňa 23.12.2015

Vo Veľkých Lovciach, dňa 23.12.2015

podpísaná
..............................................
Objednávateľ služieb

podpísaná
..............................................
Poskytovateľ služieb
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