
Zmluva o poskytovaní služĺeb

uzavretápodľa l269 ods. 2 ztĺkonač,' 5I3lI991Zb. obchodný zźlkoĺvlik v znení neskorších
predpisov (ďalej len 

''zmluvao')

medzi

objednávatel':
Zastupený:
Sídlo:
ĺČo:
DIČ:
Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len,,objednávateľ")

Poskytovatelt:
Zastl,lpený:

Sídlo:
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:

Číslo účtu:

osoba oprávnená jednať:

v zmluvných veciach:

Žĺlĺnsty samospľávny kľaj
Ing. Erika Juľinová, predsedníčta Žsrc
Komenského 48, 011 09 Zi|iĺa
378 08 427
202 162 6695
Štátna pokladnica

sK12 8180 0000 0070 0053 7971

a

Hotelová akadémia
Ing. Helena Milčevová, riaditeľka HA
Hlinská 31,010 ol Ż1\ina

00158623
202 0644 923
Štátna pokladnica
sK98 8180 0000 0070 0054 4480

v realízaćných veciach :

Ing. Miroslava Kučerovâ, zástupkyňa pre

technicko-ekonomickú činnosť
Bc. Miľoslav Kypus, vedúci pracoviska oV pľi
Žilinskom samosprávnom kĺaji
Žilinsky' samospľávny krajznadenâ v pôsobnosti:

(ďalej len,,Poskytovateľ")

Pľeambula

Táto zmluva sa uzatvâra v súvislosti srealizâciou projektu ,,Pľevádzkovanie Integľovanej
siete infoľmačno-poľadenských centĺer", kĺód projektu v ITMS2014+ 301011T882, ktorý
objednávateľ implementuje ako partner projektu v rámci operačného pľogramu Technická
pomoc. V rĺĺmci pľojektu objednávateľ plánuje orgaĺizovať vzdęlźxacie a infoľmaěné aktivity
Informačno-poradenského centľa pre európske štrukturtine ainvestičné fondy Žilinského
samosprávneho kraja v roku 2020.

Táto zmluva je uzavrettĺ na zâk|ade výsledkov prieskumu trhu zo dňa I9.I2.20I9 azźkorn č.

34312015 Z. z. overejnom obstaravaní aounene adoplngní niektoých zfüonov vmęrń' neskorších
pređpisov na predmet ztil<azky: ,,Zabezpečenie občerstvenia na vzdelúvacie a infoľmačné
aktívity IPC ZsK v roku 2020''
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čl.I
Pľedmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je zźxđzok Poskýovateľa poskytovať objednávateľovi sluŽby
spojené s podávaním jedál a nápojov (ďalej v texte ako ,,predmet zmluvy") na
vzdelâvacie a informaěné aktivity organizované v ľoku 2020 podľa podmienok tejto
zmluvy.

1.2 Podrobná špeciÍikácia predmetu zmluvy je v uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy,
ktoľá je jej neoddelitęlnou súčasťou.

1.3 Dodanie predmetu zmluvy na konkrétnu vzdel'ttvaciu ainformačnú aktivitu bude
zźxisięť od počtu prihlásených osôb.

1.4 Presný termín konania konkrétnej vzdelźtvacej a infoľmačnej aktivity bude
Poskýovateľovi zaslaný emailom minimálne 3 dni vopred, pľičom špecifikácia
a mnoŽstvo pľedmetu zmluvy (ednotlivé položky uvedené v Prílohe č. 1) budú upresnené
formou emailovej objednávky 2 pracovĺé dni pred konaním vzde|źxacej a informaěnej
aktivity' 

Čl u
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

2' 1 objedn źtvatęľ sa zaväzuje:
a) v dostatočnom časovom predstihu (t. j. minimálne 3 dni pred konaním danej
vzđeltĺvacej a informačnej aktivity) oznźlmiť Poskýovatęľovi termín konania vzdelźxacej
a informačnej aktivity a najneskôr 2 pracovné dni pred konaním vzdeláxacej
a infoľmaěnej aktivity upresniť konkľétne poŽiadavky na dodanie pľedmetu zmluvy (t. j.
pľesný počet kusov jednotlivých položiek uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy);
b) zaplatiť za dodanie predmetu zmluvy cenu dohodnutú v zmysle č1. 3; podl'a podmienok
tejto zmluvy.
c) poskýnúť Poskýovateľovi potľebnú pomoc a súčinnosť, pokial' bude
Poskýovateľom poŽi adaĺý.

2.2 Poskýovateľ sa zav'âzlje;
a) že dodâ predmet zmluvy na vzdelávaciu a infoľmačnú aktivitu riadne a včas, podľa
obj ednávky obj ednávateľa,
b) informovať o všetkých skutočnostiach, relevantných pre riadne a včasné vykonanie
svojich povinností a zâvđzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, ako aj o všetkých
skutočnostiach, ktoré by mohli zmanť alebo podstatne st'ažiť plnenie predmetu zmluvy;
c) umoŽniť kontrolu plnenia povinností podl'a tejto zmluvy na mieste a bezodkladnę
odstníniť vady zistené obj ednávateľom;
d) pri plnení predmetu zmluvy postupovat' s odbomou starostlivosťou a pozomosťou,
v súlade so všeobecne ztxëĺzĺými právnymi predpismi a pokynmi objednávateľa;
e) včas odovzdať objednávatel'ovi všetky písomnosti a informácie, ktoré vyplynú
zplnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv
naplnenie predmetu zmluvy.

2'3.Povinnosťou Poskýovateľa je sĘieť výkon kontľoly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávaným predmetom zmluvy kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskýnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt ,,Pľevádzkovanĺe
Integľovanej siete infoľmačno-poľadenských centieľ", kód pľojektu v ITMS2014+
301011T882, vzatvoreĺou medzi Riadiacim oľgánom operačného programu Technická
pomoc (Úrad vláđy SR) aÚradom podpredsedu vlády pre investície a informatizźrciu.
Paľtnerom projektu je Žilinský samosprávny kľaj. Poskýovateľ je povinný týmto
opľaveným osobám poskýnúť všetku potrebnú súčinnosť. opľávnené osoby na výkon
kontroly/audiflr/oveľovania sú najmä: 
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a) Poskýovateľ NFP a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poveľené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úľad SR, príslušná Správa finaněnej kontroly, Certifikačný orgźn

a nimi poverené osoby,
d) oľgán auditu, jeho spolupracujúce orgâny a nimi poveľené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvoľa audítoľov,
f) osoby pizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a ES.

2.4 Zmluvné strany sa zaväzląu vzájomne spolupracovať a poskýovať si všetky infoľmácie
potrebné pre riadne plnenie svojich povinností v zmysle tejto zmluvy.

CI. NI
Cena a platobné podmienky

3.1 Cena predmetu zmluvy vyplýva z cenovej ponuky Poskytovateľa a je stanovená
v maximálnej výške |2 600,- EUR (Poskytovatel' nie je platca DPH). Táto cena zahŕňa
všetky náklady (dodanie pľedmetu zmluvy a dopravu na miesto realizâcie vzdeltxacej
a informačnej aktivity), ktoré Poskýovateľovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetu
zmluvy.

3.2 Poskýovateľovi vznikâ právo fakturovať cęnu Za dodaný predmet zmluvy po rea|izâcii
konkľétnej akcie.

3.3 Každâ faktrjrra vystavená v zmysle tejto zmluvy bude zźttoveřl slúžiť ako dodací list a bude
uvádzať položkovitý rozpis jednotlivých položiek podľa výberu z Pn|ohy č' 2, ako aj
jednotkové ceny.

3. Cena predmetu zmluvy dodaného na príslušnú vzdelźtvaciu ainformačnú aktivitu buđe
stanovená na zźtk|ade skutočne dodaného množstva v súladę s objednávkou
objednávat eľa, a to v zmysle jednotkových cien uvedených v Prílohe č,. 2 tejto zmluvy'

3.5 objednttvateľ uhradí cenLL za dodaný pľedmet zmluvy podľa Čl. I te3to zmluvy pľevodom
finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa na zttklade vystavenej faktúry so
splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

3.6 objednźĺvateľ si vyhradzuje právo objednávať predmet zmluvy (ednotlivé poloŽky)
uvedený v Pľílohe č. 1 tejto zmluvy na každu vzdelâvacĺu a infoľmačnú aktivitu podľa
počtu účastníkov (podľa došlých návratiek), ktoré bude Poskýovateľovi upresnené
emailovou objednávkou najneskôr 2 pracovné dni vopred.

3.7 Faktúra bude vyhotovená v 2 rovnopisoch a musí obsahovať nźĺIežítosti v zmysle platných
zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.

3.8 Faktúľa - daňový doklad vystavená Poskýovateľom musí obsahovať näzov projektu:

š.\= \1

centierĺ' kód
,,OPERACNY

3.9 objednźlvateľ vykoná pred úhľadou faktúľy jej vecnú a formálnu kontrolu, vľátane jej
pľíloh. V prípade, že ťakťíra bude neúplná alebo buđe obsahovať nesprávne údaje alebo
nebude obsahovať nálęžitosti vyžadované právnyni predpismi alebo náležitosti
deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru Poskýovateľovi na opravu resp.
pľepracovanie. Poskýovatel' je povinný predloŽiť novri faktúru; v tomto prípade sa
lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu pľedloŽenia novej faktury. Pre účely tejto
zmluvy sa za deň úhľady považuje deň odoslania príslušnej peňaŽnej sumy z űčtu
objednávateľa na úěet Poskýovateľa.

,,Prevádzkovanĺe Integľovanej siete ĺnfoľmačno-poľadenských
pľojektu v ITMS2014+ 301011T882' ako aj nâzov programu:

PROGRAM TECHNICKÁ PoMoC".
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člry
Spolupôsobenie zmluvných strán

4.I Zmll,xné stranyuľčili zodpovedných zamestnancov, s ktoľými budú prerokované
požiaďavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedný zaĺnestnanec za objednávateľa: Ing. Michal Ďurčanský, tel' O4II5O32 I59
e-mail : mi chal. dur cansky @zllinskazupa. sk
Zodpovedný pracovník za Poskýovateľa: Bc. Miroslav Kypus, tel' 041/5032 136
e-mail : kypus@vuczilina. sk

čl. v
Zodpovednost'za vady

5.1 Poskýovateľ zodpovedá za plnenie pređmetu tejto zmluvy riadne a včas, v súlade
s touto zmluvou, všeobecne zźlvđznými právnymi predpismi a pokynmi objednávateľa.

5.2 Poskýovateľ zodpovedá objednávatel'ovi Za škodu, ktoru mu spôsobí porušením
povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy a príslušných pľávnych pređpisov.

CI. VI
Platnost'zmluvy

6.1 Táto zmluva sa uzatvźtra na dobu určitú, a to do vyčeľpania finančného limitu uvedeného
v bode 3.1 tejto zmluvy, najneskôr však đo 3LI2.2020. Zmluvu je moŽné ukončiť tieŽ
dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy jednou zo zm|uvných strán v súlade
s pľíslušnými ustanoveniami obchodného zźlkonĺika a tejto zmluvy.

6.2 objedntĺvateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy okrem dôvodov upravených v zźlkone
tięž v prípade, ak si Poskýovateľ nesplní povinnosti uvedené v tejto zmluvy. Porušenie
akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej ztejto zmluvy pre Poskýovateľa sa považuje za
podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom objednávateľa odstúpiť od tejto
zmluvy.

6'3 odstúpenie od zmluvy musí bý urobené v písomnej forme, pričom zmluva v takomto
prípađe končí dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

6'4 Platnosť zmluvy neskončí skôr ako dôjde k vysporiadaniu peňažných ztxđzkov medzi
Poskýovateľom a obj ednávateľom vyplývajricich z tejIo zmluvy.

CI. VU
Sankcie

7 'I v prípade nedodania predmetu zmluvy je Poskýovatel' povinný uhradiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR Za každtl vzdelávaciu
a informačnú aktivitu, na ktorú nedodá predmet zmluvy v objednanom mnoŽstve.
Splatnosť zmluvnej pokuty je 10 đní od doručeniavýzvy Poskýovateľovi.

7'2v pľípade omeškania objednávateľa s peňaŽnyrn plnením pnnttležia Poskýovateľovi
úroky z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.

4



*

čl vru
Záşerečné ustanovenia

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvn;imi stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle objedĺźwateľa v zmysle zźlkona
č. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám.

8.2 Zmluvuje možné meniť alebo dopĺňať len foľmou písomných a očíslovaných dodatkov za
podmienok ustanovených vŞ 18 zákona č. 34312015 Z. z. overejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov.

8.3 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, štyľi rovnopisy sú určené pre
objednávateľa a jeden ľovnopis pre Poskýovateľa.

8.4 Pri plnení tejto zmluvy sa sprawjú zmluvné stľany v prvom rade jej ustanoveniami.
Yzâjomné vďahy zmluvných strán, ktoľé nie sú upravené touto zmluvou sa spľawjú
ustanoveniami obchodného ztlkonrlíka a ostatných všeobecne zâv'âzných právnych
predpisov.

8.5 Zmluvné strany si zmluvu pľečítali, jej obsahu porozumeli a pľehlasuju, že zmluvuuzavręlí
slobodne, vâžne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

8.6 Neoddeliteľnou súčast'ou tejto zmluvyje:

Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zmluvy (špecifikácia obstarávaných služieb)
Príloha č. 2: Cenová ponuka - Návrh na plnenie kritéria

Y Žiline, đťla:
ł l o,ĺ ?o2p Y Žilinę, dřla:

ł3/pm

Za Poskýovatel'a: Za objedntxateľa;

ţ-ĺ o te ĺ tltĺál .ł liaĺiem"ł ĺ a
l-tlinlká 31

010 01 ŽlL
^

ľ

ß{Éŕ

l,.a
Helena Milčevová
riaditeľka HA

Jurinová
ZSK
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Príloha 1

Podrobný opis pľedmetu zmluvy
(špecifikácia obstar ttv aný ch služieĹ)

F

D

Názov/špecĺfikácia
Počet merných

jednotĺek

Presso káva, cukor' mlieko do kávy (7 gkâva,2 xhyg. cukor)1
2 000 ks

2. Čaj, cukoľ
1 000 ks

3. Mineľálna voda 0,70 l I 000 ks

4. obloŽený chlebíček šunkový
1 500 ks

oblo žený chl ebíček syrový5
500 ks

Domáca štrudľa, mix (cca 100 g)6
1 000 ks

7. Roláda, mix - orechová, kokosová, čokoládová (cca 50 g) 500 ks

8. oškvarkový pagáč: (cca 50 g)
1 000 ks

Mix čerstvého ovocia podľa sezóny (3 kg)9
20 ks

10. Moravský koláč (cca 70 g)
1 000 ks

(polievka hlavné jedlo, šalát, dezęrt)

11. Hlavné jedlo
600 ks
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Pnloha2
Cenová ponuka _ Návrh na plnenie kľĺtéľia

Názov predmetu obstarávania:
Zabezpeč,enie občeľstvenia navzde|álvacie a informačné aktivity IPC Žsr

śv

v roku 2020

Názov verejného ob starávate ľ al pnjimateľa : Žil inský samo správny kraj
D ruh zâkazky(tov arylp r âce / služby): s lužb y
Názov pľojektu: Prevádzkovanie Integľovanej siete Informačno-poradenských centierKód projektu v ITMS2O14+: 301011T882

t,:,,

\

ena Milčevovâ
riaditeľka

7

Počet
meľných
jednotiek

Jednotková
cena"

(bez DPH)

Jednotková
cena s DPH

(EUR)

Cena celkom
(EURy Cena

s DPH
'śI . Prësso kává, cukoľ,' do

kávy
kźxa,2 x

2 000 ks 0,90 1 800

2. Čaj, cukor 1 000 ks 0,50 500

3. Minerálna voda 0,70 l 1 000 ks 0 90) 900

4. obloŽený chlebíček šunkový I 500 ks 1,10 I 650

5 obloŽený chlebíček syľoVý 500 ks 1,10 s50
6. Domáca

cca 100 1 000 ks 1,30 1 300
7 ' Roláda, mix -

cca 50 500 ks 7,20 ó00
8 aľkový

cca 50 1 000 ks 0,45 450
9' Mix čerstvého ovocia podľa

20 ks 20,00 400
10. Moravský koláč

cca70 1 000 ks 0, 85 8s0
11. Hlavné jedlo

(polievka, hlavné jedlo, šalát,
dezęrt

600 ks 6,00 3 600

SPOLU
12 600

Ing


