
cie Euro otáciea cesta k dotc:1ciám 
najjednoduchšia cesta k dotáciám 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 
MONITORING A FINANČNÉ RIADENIE 

(uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) 

Článok I 
ZMLUVNÉ STRANY 

Poskytovateľ: 

obchodné meno: Euro Dotácie, a. s. 

sídlo: Na Šefranici 1280/8,01001 Žilina 

v zastúpení: Ing. Peter Sládek, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva 

kontaktná osoba: Ing. Martin Chachula, člen predstavenstva 

ICO: 36438766 

DIC: 2022122520 IC DPH: SK2022122520 

bankové spqjenie: 0424075540/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SIZ6609000000000424075540 

SWIFT: SLSPSKBX 

Obchod'!Ý register: Okresný súd Žilina, odd. Sa, vložka 10634/L 

Císlo obchod. prípadu: MPll0202 

ďalej len "poskytovatel'" 

Objednávateľ: 

názov organizácie: Parazitologický ústav SAV 
sídlo: Hlinkova 3, 040 01 Košice 

v zastúpení: doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc. štatutárny zástupca 
ICO: 00586951 

DIC: 2021370461 IC DPH: nie je platcom DPH 

bankové spqjenie: 7000345190/8180, Štátna pokladnica 

ďalej len "objednávatel'" 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na služby, ktorá je výsledkom postupu zadania zákazky s nízkou 

hodnotou v súlade s § 102 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zúz. v znení neskorších 

predpisov. 

Článok II 
PREDMET ZMLUVY 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa služby spojené s činnosťou: 

a. fmančného manažéra a 

b. manažéra monitoringu 

k projektu predloženému v rámci výzvy Operačného programu Výskum a vývoj, Priorita 2 Podpora 

výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných v)rskumom a vývojom do 

praxe. Ide o projekt: Ochrana životného prostredia pred parazitozoonózami pod vplyvom globálnych 

klimatických a spoločenských zmien. 

Bližšia špecifikácia rozsahu predmetu tejto zmluvy a podmienok poskytnutia služby je upravená 

v článku V tejto zmluvy. 
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2. 	 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť vhodné podmienky pre výkon činnosti finančného manažéra 

a manažéra monitoringu, tzn. dodať podkladové materiály, účtovné doklady a ostatné doklady 

potrebné pre zabezpečenie správnej implementácie projektu (spracovanie potrebných dokumentov 

a materiálov podľa požiadaviek poskytovateľa a RO/SORO). 

Článok III 


CENA ZA PREDMET ZMLUVY 


1. 	 Zmluvné strany dohodli cenu za poskytnuté služby fmančného manažéra a manažéra monitoringu 

definovaného podľa článku II., odsek 1 nasledovne: 

a. 	 Finančný manažér: cena služby vo výške 5 660,00 EUR bez DPH 
(slovom: päťtisícšesťstošesťdesiat). 

b. 	 Manažér monitoringu: cena služby vo výške 4 528,00 EUR bez DPH 
(slovom: štyritisícpäťstodvadsaťosem) 

2. 	 Ceny uvedené v zmluve sú bez DPH. Poskytovateľ je platcom DPH. DPH bude účtovaná podľa 

platného zákona o dani z pridanej hodnoty. 

3. 	 Navrhovaná zmluvná cena je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, 

vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva. Zostavená cena je špecifikovaná ako 

maximálna a pevne daná. 

Článok IV 
TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. 	 Termíny sú nasledovné: 

a. 	 termín zabezpečenia poskytovaných služieb je odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí 

služieb do dňa ukončenia projektu v zmysle schváleného harmonogramu projektu. 

b. 	 termín poskytnutia služieb sa môže meniť len na základe schválenej zmeny dfžky trvania 

projektu zo strany RO /SORO. 

2. 	 Termín dodania požadovaných podkladov, účtovných dokladov a iných materiálov potrebných pre 

zabezpečenie monitoringu a finančného riadenia projektu zo strany objednávateľa podľa článku II, 

ods. 2 tejto zmluvy je priebežne počas platnosti tejto zmluvy podľa pokynov poskytovateľa tak, aby 

nebol ohrozený predmet plnenia tejto zmluvy. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od 

objednávateľa aj ďalšie podkladové materiály v lehote, ktorá bude objednávateľovi písomne, resp. 

elektronicky doručená a schválená zo strany objednávateľa. Objednávateľ je v takomto prípade 

povinný rešpektovať stanovený termín a doručiť potrebné dokumenty poskytovateľovi v stanovenom 

čase. 

3. 	 Dohodnutá cena podľa článku III, ods. 1 tejto zmluvy bude fakturovaná mesačne (podkladom pre 

fakturáciu budú výkazy prác a pod., v súlade s predloženou cenovou ponukou). 

4. 	 Lehota splatnosti vystavených faktúr je 90 dní. 

Článok V 

KVALITA POSKYTOVANIA SLUŽBY 

1. 	 Predmetom tejto zmluvy podl'a článku I, ods. 1 je zabezpečenie činnosti finančného manažéra a 

manažéra monitoringu. 

2. 	 Predmetom činnosti finančného manažéra je: 

a. 	 zaškolenie pracovníkov účtovníctva a pracovníkov vstupujúcich do projektu na 

povinnosti voči riadiacemu orgánu, 

b. 	 spracovanie žiadostí o platbu, 
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c. 	 spracovanie záverečného vyúčtovania projektu, 

d. 	 príprava in terného plánu finančného čerpania, 

e. 	 príprava podkladových materiálov k realizácii žiadostí o zmenu týkajúcich sa rozpočtu 

projektu 
3. 	 Predmetom činnosti manažéra monitoringu je: 

a. 	 dohľad nad legislatívne správnou realizáciou projektu, 

b. 	 kontrola plnenia kritérií stanovených v zmluve o NFP 

c. 	 príprava interného manuálu projektu (projektová zložka, informácie o základných 

povinnostiach), 

d. 	 sumarizácia a vyhodnotenie podkladov pre spracovanie monitorovacích správ, 

e. 	 spracovanie priebežných monitorovacích správ, 

f. 	 pravidelné vyhodnotenia plnenia aktivít projektu, 

g. 	 spracovanie konceptu záverečnej monitorovacej správy, 

h. 	 spracovanie podporných dokumentov projektu, 

i. 	 realizácia základnej publicity projektu v zmysle nariadenia EK, 

j. 	 pravidelná kontrola harmonogramu projektu, 

k. 	 pravidelná komunikácia s RO/SORO. 

Článok VI 


ĎALŠIE DOJEDNANIA 


1. 	 Poskytovateľ môže poveriť inú osobu zabezpečiť potrebné služby súvisiace s realizáciou projektu. 

V prípade takéhoto poverenia poskytovateľ zodpovedá, akoby služby zabezpečil sám. 

2. 	 Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a vierohodnosť dodaných podkladových materiálov, účtovných 
dokladov a iných vecí, ktoré mu boli dodané objednávateľom ako veci potrebné ku poskytovaniu 

služby. 

3. 	 Omeškania poskytovateľa s poskytnutím služby podľa dohodnutých termínov sa považuje za 

porušenie povinností poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť 

od tejto zmluvy po uplynutí 30-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy poskytovateľovi, ktorou 

poskytovateľ vyzval na plnenie podľa tejto zmluvy a odstránenie nedostatkov. 

4. 	 Nedodanie požadovaných dokladov, účtovných dokladov a iných materiálov zo strany objednávateľa 

podľa článku II, ods. 2 tejto zmluvy sa považuje za porušenie povinností objednávateľa vyplývajúcich 

z tejto zmluvy a poskytovateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy po uplynutí 30-dňovej lehoty od 

doručenia písomnej výzvy objednávateľovi, ktorou objednávateľa vyzval na spoluprácu podľa tejto 

zmluvy. 

5. 	 Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením tejto 
zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné a ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy, za 

obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. 

6. 	 Objednávateľ je povinný písomne (faxom, e-mailom, poštou) oznámiť poskytovateľovi akékoľvek 

zmeny, ktoré budú mať vplyv na realizáciu projektov do 10 dní odo dňa vzniku daných skutočností. 

7. 	 Poskytovateľ služby je povinný strpieť výkon kontroly/auditujoverovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy nenávratnom finančnom 

príspevku k projektu s ITMS kódom: 26220220116, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä 

poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, 

príslušná Správa fmančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho 

spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie 

a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
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Článok VII 

ZMENY ZMLUVY 

1. 	 Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, číslovaného 

a oboma zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto zmluve. Ústne dohovory sú neplatné. 

Článok VIII 


ZAVEREČNÉ USTANOVENL-\ 


1. 	 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených v záhlaví 

tejto zmluvy tieto písomne a preukazne oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu. 

2. 	 Veci konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby riešiť podľa 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov právneho poriadku 

Slovenskej republiky (napr. Občiansky zákonník, autorský zákon a pod.) 

3. 	 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade príslušnej situácie, všetky ich práva a povinnosti z tejto 

zmluvy a jej dodatkov prechádzajú na ich právnych nástupcov. 

4. 	 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 3 vyhotovenia 

a poskytovateľ dostane 2 vyhotovenia. 

5. 	 Zmluva nadobúda: 

a. 	 platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán, 

b. 	 účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010, ktorým sa 

dopfňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

6. 	 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, sú si 

vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená. Vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť 

tejto zmluvy a zmariť tak jej účel. 

Žilina, dňa .. 

Euro~2!~!?!~kdo~"'m 
~~ooTAa~1 h 1(;0: 36438766 

•• : ••~ •••• ~~~: .1..... ...~~~~ ••'.. . .. . IC DPH; SK2Ú22122520 

za poskytovateľa i 
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