
ZMLUVA O DIELO
(Obchodný zákonník č. 513/1991, §536)

Čl. 1.
Zmluvné strany

Objednávateľ: Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
Zastúpená : Ing. Iveta Belányiová, riaditeľka školy
Adresa: Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
IČO: 00400238
DIČ: 2021002412
Tel: 031/7892016
Mobil: 0911/034753
e-mail: oasered@oasered.sk
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000494831/8180

Zhotoviteľ: Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja
Zastúpený: PhDr. Vane sou Šteinerovou - riaditeľkou
Adresa: Herdovo nám. 1, 917 O 1 Trnava
IČO: 37 840 011
DIČ: 202 174 5264
Tel. číslo: 0907/852 158
e-mail: trnavarra@isrra.sk
bankové spojenie: ČSOB banka Slovensko a.s., pobočka Trnava
číslo účtu: 4020296230/7500

Čl. 2
Predmet diela

2.1. Zhotoviteľ sa zavazuje podľa požiadaviek objednávateľa vypracovať projekt
z Environmentálneho fondu s názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy OA Sereď
v zmysle vypísanej výzvy - formou dotácie pre rok 2014 pre oblasť L, činnosť Ll a to
za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

2.2. Projekt bude vypracovaný podľa požiadaviek a kritérií objednávateľa a schémy
environmentálneho fondu.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela.



Čl. 3
Doba vykonania diela

3.1. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi najneskôr do 31.07.2014 potvrdené
Environmentálnym fondom.

3.2. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného v tejto zmluve.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neúspešnosti žiadosti pri predkladaní v roku 2014
vypracovať žiadosť v každom ďalšom období, v prípade vypísanej výzvy, bezodplatne.

Čl. 4
Cena diela, platobné podmienky

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou
zmluvných strán.

4.2. Cena predmetu plnenia v rozsahu čl. 2.1., predstavujúca administratívne náklady
/telefonáty, papier, pohonné hmoty, toner atď.! činí 2.000,- Eur, slovom dvetisíc eur. Túto
sumu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť do 5-tich pracovných dní od vyhotovenia faktúry
zhotoviteľom, na účet zhotoviteľa a po odovzdaní diela objednávateľovi v zmysle čl. 3.1.

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje znášať všetky dodatočné nepredvídané náklady, ktoré vzniknú
vinou objednávateľa.

4.4. V prípade úspešnosti projektu má objednávateľ povinnosť osloviť zhotoviteľa pre
realizáciu externého manažmentu, ktorá bude zhotoviteľom poskytnutá bezodplatne.

4.5. Dohodnutá cenaje konečná a nie je možné ju meniť dodatkami ku zmluve.

4.6. Pri omeškaní so zaplatením ceny diela podľa predchádzajúcich odsekov zaplatí
objednávateľ úroky z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. 5
Súčinnosť objednávateľa

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť všetky potrebné podklady, doklady a informácie pre
vypracovanie projektu v stanovenom termíne podľa požiadaviek zhotoviteľa a podľa prílohy
č. 1, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Objednávateľ je povinný počas celej doby trvania zmluvy zabezpečiť zhotoviteľovi
súčinnosť v oblasti doplnenia údajov a podkladov na základe jeho požiadavky.

5.3. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád.



Čl. 6
Zodpovednosť a zmluvná pokuta

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vecnú a formálnu správnosť projektu. Nezodpovedá za
správnosť a pravdivosť informácií, ktoré mu boli poskytnuté objednávateľom.

6.2. V prípade ak nebude možné z viny objednávateľa plnohodnotne vypracovať projekt a
žiadosť, objednávateľ nemá nárok na vrátenie už zaplatenej sumy.

6.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za úspešnosť projektu v rámci jeho schvaľovacieho procesu.

6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zástupcovi zhotoviteľa dohľad a súčinnosť pri
realizácii verejného obstarávania, súvisiaceho s realizáciou predmetného projektu

z Enviromentálneho fondu v zmysle vypísanej výzvy z environmentálneho fondu- formou
dotácie pre rok 2014 pre oblasť L, činnosť Ll

6.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy o dielo zo strany Objednávateľa má Zhotoviteľ právo
na zmluvnú pokutu vo výške· 5% zo žiadanej sumy projektu, ktorá bola na projekt schválená
ako grant.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

7.1. Projekt, informácie a podklady použité v spracovanom projekte SUVISIaCe
s objednávateľom sú dôverné a ich použitie je výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto
zmluvy. Ich ďalšie použitie a prenechanie tretím osobám je možné len s výslovným súhlasom
objednávateľa.

7.2. Východiskové podklady a spracované materiály zostávajú v archíve zhotoviteľa.

7.3 Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou, sa postupuje
podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

7.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jednu
kópiu po jej podpísaní.

7.5. Zmenu zmluvy možno previesť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi
zástupcami zmluvných strán.

7.6. Zmluva nadobúda platnosť podpismi obidvoch zmluvných strán.

V Trnave, dňa: 18.7.2014
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