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ZMLUVA

o SPOLUPRÁCI

uzavretá podl'a § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávatel':

Obec BAŠKOVCE

Sídlo:

Baškovce 29, 07301 Baškovce pri Sobranciach, okr. Sobrance

IČO:

00325007

Zastúpený:

Mgr. Vierou LUKÁČOVOU, starostkou obce

Bankové spojenie:
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Číslo účtu:

~
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(ďalej len lIobjednávatel'{{)

a
Poskytovatel':

Regionálna rozvojová agentúra BOROLO

Sídlo:

Kúpel'ská 66, 073 01 Sobrance

IČO/Dlč:

35 578084/2022492813

Zastúpený:

Ing. Markom STOLÁRIKOM, riaditel'om

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2926834489/1100
(ďalej len "poskytovatelI/I)
sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o spolupráci a poskytovaní služieb
(ďalej len IIZmluva{{)
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Článok II.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom

Zmluvy

je

závazek

poskytovatel'a

a koordinovať jeho činnosť v rámci projektových
a)

spolupracovať

s objednávatel'om

zámerov programu LEADERv rámci:

Programu rozvoj a vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020 (ďalej len "PRV SR")
a / alebo

b)

Komunitne vedeného miestneho

rozvoja (príslušné operačné programy, ktoré budú

na tomto programe na národnej úrovni participovať (ďalej len "CLLD"L
tak, aby boli v súlade s vyhlásenými výzvami príslušnej Miestnej akčnej skupiny (ďalej len
"MAS") počas programovacieho

obdobia 2014 - 2020.

Činnosti v rámci konkrétnych

vyhlásených projektových

zámerov programu

v zmysle bodu 1, písmo b) tohto

článku sa budú uplatňovať

zmluvných strán a budú predmetom

dodatku k tejto Zmluve.

po vzájomnej

LEADER
dohode

Článok III.
ROZSAH A SPOSOB SPOLUPRÁCE
1. Poskytovatel' sa zavazuje objednávatel'ovi

poskytovať nasledovné služby:

a) koordinácia činnosti v rámci projektových

zámerov programu LEADERobjednávatel'a

tak, aby boli v súlade s vyhlásenými výzvami príslušnej MAS počas programovacieho
obdobia 2014 - 2020,
b) poskytovať odborné služby pri príprave a spracovaní projektových

zámerov programu

LEADERobjednávatel'a v súlade s kritériami stanovenými príslušnou MAS,
c) zabezpečiť odborný a kvalifikovaný

personál k vykonávaniu činností v zmysle písmo a)

a b) tohto bodu;
d) vykonávať činnosti v zmysle slovenských a európskych právnych predpisov a platných
príručiek, usmernení a oznámení príslušného Riadiaceho orgánu.
2. Objednávatel' sa zavazuje poskytovatel'ovi:
a) poskytnúť na požiadanie všetky informácie, podklady, materiály a potrebnú súčinnosť
na riadne plnenie závazku poskytovatel'a,
Zmluvy;

ktoré sú potrebné

z hl'adiska účelu tejto
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b) poskytnúť

doklady a písomnosti,

ktoré poskytovatel'

bez súčinnosti

objednávatel'a

nernóže zabezpečiť, a ktoré sú potrebné ku koordinácii činnosti v rámci projektových
zámerov objednávatel'a;
c) neuzavrieť zmluvu obdobnú tejto Zmluve s predmetom a účelom rovnakým alebo
podstatne zhodným obsahom alebo účelom plnenia na rovnaký alebo podstatne
zhodný projekt s iným, od dodávatel'a odlišným subjektom s výnimkou zmluvy
s poskytovatel'om NFP o poskytnutí NFP v prípade úspešnosti podanej žiadosti o NFP
v rámci PRV, resp. CLLD,
d) v prípade

bezdóvodného

súvisiace s touto

vypovedania

zmluvou

zmluvy zaplatiť všetky náklady poskytovatel'a

a vynaložené

počas trvania

zmluvy do 15-tich dní od

doručenia výpovede zmluvy,
e) v prípade, že sa objednávatel'

rozhodne realizovať externý

projektový

manažment

v rámci projektov programu LEADERz PRV SR alebo CLLD pri uplatnení Článku ll., bod
1, písmo a) a b) objednávatel' sa zavazuje, že vyzve na predloženie cenové] ponuky na
dodávku

predmetnej

o verejnom
povinnosti
výške

zákazky aj poskytovatel'a

obstarávaní

v znení neskorších

sa objednávatel'

zodpovedajúcej

externého projektového

zavazuje zaplatiť

polovici

v zmysle zákona č. 25/2006

predpisov.

V prípade

poskytovatel'ovi

predpokladane

hodnoty

porušenia

zmluvnú
zákazky

Z.Z.
tejto

pokutu

na

vo

dodávku

manažmentu programu LEADER.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že s plnením svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy
a s uplatňovaním a uskutočňovaním tejto Zmluvy (d'alej len .spotupraca") začnú ihned' po
podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami.

Článok IV.
ODPLATA
1. Cena stanovená dohodou zmluvných
o cenách v znení neskorších predpisov.

strán v zmysle podl'a § 3 zákona 18/1996

Z.z.

2. Dohodnutá cena za činnosti uvedené v Článku lll., bod 1 tejto Zmluvy je stanovená vo
výške oprávnených výdavkov podla podmienok PRV, resp. CLLD.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že odplatu objednávatel'
súpisov prác podl'a Článku lll., bo 1 tejto Zmluvy.

...,

zaplatí na základe predložených
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4. Cena za poskytované plnenie bude individuálne riešená formou dodatkov k tejto Zmluve.
5. Odplata sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na účet poskytovatel'a.

ČlánokV.
ZACHOVÁVANIE
1. Informácie,
tajomstvu,

MLČANLlVOSTI A EXKLUZIVITA

ktoré zmluvná strana získa na základe tejto Zmluvy, podliehajú obchodnému
a ak táto Zmluva neustanovuje

predchádzajúceho

inak, žiadna zmluvná strana ich nezverejní bez

písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

2. Za obchodné tajomstvo poskytovatel' považuje najrna:
-

informácie

a údaje, ktoré poskytovatel'

poskytne objednávatel'ovi

pri ich vzájomnom

obchodnom styku;
výsledky a produkty

služieb poskytnutých

podl'a tejto

Zmluvy, najrná obsah, vecné

a právne riešenia, pracovné postupy poskytovatel'a a jeho know - how.

obce
ČlánokVI.
TRVANIE ZMLUVY
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom jej podpisu oboma
zmluvnými stranami a trvá do ukončenia programovacieho

.-

obdobia 2014 - 2020.

2. Poskytovatel' je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávatel' si nebude
plniť závazky v zmysle Článku Ill., bod 2, písmo a) a b) a poruší závazky mlčanlivosti
objednávatel'om
3. Objednávatel'

podl'a Článku V. tejto Zmluvy.

má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že poskytovatel'

svoje povinnosti

podl'a tejto Zmluvy, najma ak objednávatel'ovi

neposkytne

porušuje

dohodnuté

služby riadne a včas.
4. Odstúpenie

musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. V odstúpení

sa musí uviesť dóvod odstúpenia tak, aby bo jednoznačne identifikovaný
s iným dóvodom,

inak je odstúpenie

neplatné. Odstúpenie

a nezamenitel'ný

je účinné dňom doručenia

zmluvnej strane.
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5. Odstúpenie

zo strany objednávatel'a

nie je účinné skór, ako je zaplatená časť odmeny

podl'a Článku IV. tejto Zmluvy za dovtedy poskytnuté plnenie zo strany poskytovatel'a.

Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto Zmluva sa uzatvára podl'a § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení
neskorších

predpisov,

ustanoveniami

vzťahy

Obchodného

touto

zákonníka

Zmluvou

bližšie

a ostatnými

neupravené

všeobecne

sa

závaznými

spravujú
právnymi

predpismi Slovenskej republiky.

2. Táto Zmluva sa vyhotovuje
stranu.

v dvoch (2) rovnopisoch,

po jednom

(1) pre každú zmluvnú

3. Meniť a doplňat túto zmluvu možno výlučne písomnými dodatkami,
číslované a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú,
Zmluvu uzatvárajú

které musia byť

že sú s jej obsahom oboznámené a že túto

na základe svojej slobodnej a vážnej vole, nie v tiesni a za nápadne

nevýhodných podmienok, a že závazky znej vyplývajúce sa zavazujú riadne a včas plniť.
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