REGIONÁLN A ROZVOJOVÁ AGENTÚR A NOVOZÁMOCKO

v skrátenej forme “RRA NOVOZÁMOCKO“
Svätoplukova 1, 940 01, Nové Zámky

Zmluva o dielo
Číslo zmluvy: 7/2017
podľa § 536 a nasl. Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
Zhotoviteľ:
Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO
v skrátenej forme “RRA NOVOZÁMOCKO“
Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
Zaregistrovaná: Obvodný úrad Nitra pod č.1/2012
IČO: 45 737 711
DIČ: 202 348 6465
Bank. spojenie: SLSP
Číslo účtu: 5024895796/0900

Objednávateľ:
Obec Ži rany
Sídlo: Obecný úrad, Žirany č. 194,
951 74
Žirany V zastúpení:
Ing. Jozefom Zsebim, starosta IČO:
00308706 DIČ: 2021102952
Bank. spojenie: Primá banka a.s. Nitra
Číslo účtu: 0814323001/5600
SWIFT/BIC: KOMASK2X IBAN: SK40
5600 0000 0008 1432 3001

SWIFT/BIC: GIBASKBX
IBAN: SK84 0900 0000 0050 2489 5796 __________________________________________________
Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela
(ďalej aj „VOPVD“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.
Popis:
Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej
identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy.
Článok č. I:
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie nasledovných činností:

Lehota
vykonania diela

Časť 1. - Spracovanie žiadosti projektu na Environmentálny fond
Spracovanie formulára žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie
v zmysle výzvy z Environmentálneho fondu na rok 2017 na činnosť C4
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
Spracovanie štúdie opisujúcej činnosť na ktorú sa nevyžaduje Stavebné
povolenie
Spracovanie podrobnej kalkulácie a špecifikácie
Kompletizácia projektového spisu
Elektronické a osobné podanie žiadosti do podateľne Environmentálneho
fondu

Lehota vykonania
diela v zmysle
časti č.1 je do
uzávierky výzvy
zverejnenej
Environmentálny
m fondom, t.j.
15.03.2017.

Časť 2. - Opätovné podanie žiadosti
V prípade nepodporenia žiadosti na projekt v zmysle časti č. 1. tohto článku je
zhotoviteľ povinný opätovne vykonať dielo v plnom rozsahu podľa časti č.1.
Časť 3. - Zabezpečenie externého manažmentu projektu
V prípade úspešnosti projektu zhotoviteľ vykoná všetky potrebné úkony
k úspešnému ukončeniu projektu, ktoré bude vyžadovať environmentálny fond
v zmluve o pridelení dotácie uzatvorenou medzi poskytovateľom dotácie
a objednávateľom.
Časť 4. - Dohoda o zabezpečení verejného obstarávania
Zhotoviteľ zabezpečí výber poskytovateľa na vykonanie predmetu projektu v zmysle
časti č.1 tohto článku v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní.
Ďalej pre každú časť zvlášť alebo pre všetky spolu aj ako „dielo" alebo „predmet
zmluvy“.
Táto zmluva má charakter rámcovej zmluvy, pričom každá jednotlivá časť je
považovaná za samostatné dielo.

Lehota vykonania
diela v zmysle
časti č.2. je do
uzávierky výzvy
zverejnenej
Environmentálny
m fondom, ktorú
určí
environmentálny
fondom pre
nasledujúce roky.
Lehota vykonania
diela v zmysle
časti č. 3. je
lehota určená
environmentálny
m fondom pre
daný rok na
vykonanie
predmetnej
činnosti.

Ciánok č. II:
Názov predmetu žiadosti

Dielo v zmysle
časti č. 4. vykoná
zhotoviteľ tak, aby
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce bolo možné
vykonať predmet
Žirany.
žiadosti v
Článok č. III:
lehotách
Cena za
stanovených
dielo
environmentálny
m fondom.
Cena za jednotlivé časti diela je nasledovná:
Cena za časť č.1. ie:

490,- € slovom: štyristodeväťdesiat eur;
990,- € slovom: deväfstodeväťdesiat eur v
prípade úspešnosti projektu;
200,- € slovom: dvesto eur;
500,-€ slovom: päťsto eur za
Externý manažment;
Cena bude určená v závislosti od
predpokladanej hodnoty zákazky,
najmenej však 250,-€ za postup
v zmysle §117 zákona č.. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní;

Cena za časť č.2. ie:
Cena za časť č.3. ie:
Cena za časť č.4. ie:

Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
Cena je pevná a nemenná počas platnosti tejto zmluvy.
Objednávateľ:
Obec Žirany
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Zhotoviteľ:
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Ing. Peter Péi IZ.OÖ
Riaditeľ agentúry

Číslo účtu 5024895796/0900
info@rranovozamocko.sk SWIFT/BIC: GIBASKBX
IBAN: SK84 0900 000 0050 2489 5796

IČO:
DIČ:

45 737 711
2023486465

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO, v skrátenej forme “RRA NOVOZÁMOCKO“,
právna forma: záujmové združenie právnických osôb, zapísaná v Registri záujmových združení právnických
osôb, Obvodný úrad Nitra, pod č. 1/2012

