
Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle $536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. - obchodného zákonnĺka v aktuálnom znení

l. Zmluvné strany
1'1 . objednávatel'

Mikroregión 'tĺ PLUS
lČo:45738807
Nám. A.Hlinku 31 ' 919 43 Cífer
zastúpenie: Mgr. Maroš Sagan, PhD., predseda

1.2. Zhotovitel'
NH Consulting, s.r.o.
rlo:50806424
DIC:2120496906
Pekná 36' 917 01 Trnava
bankové spojenie (|BAN): SK14 8330 0000 0029 0120 2717
Registrácia: okresný sÚd Trnava, oddiel: Sro, VloŽka: 39669/T
zastúpenie: lng. Norbert Halász, konatel'

ll. Predmet zmluvy

2.'l . Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť pre ob.jednávatel'a dielo podl'a podmĺenok dohodnutých v tejto zmluve a riadne
a včas zhotovené dielo odovzdat' objednávatel'ovi.

2.2. objednávatel' sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu
podl'a platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.3. Predmetom diela je:
- vykonávanie administratívnych prác' organizačného a ekonomického poradenstva
- vykonávane iných obdobných prác špecifikovaných vjednotlivej objednávke

2.4. Zhotovitel' bude vykonávať predmetné dielo na základe osobitných objednávok, ktoré bude zadávať objednávatel'.
2.5. Zhotovitel' je povinný vykonávať dielo s vynaloŽenÍm odbornej starostlivosti' Zhotovitel' zodpovedá za Škodu

spÔsobenú v dÔsledku porušenia tejto povinnosti v plnom rozsahu.
2'6. objednávatel' je povinný poskytnút' zhotovitelbvi potrebnú súčinnosť, najmä včas poskytnút' vŠetky odborné

technické informácie potrebné pre riadnu realizáciu diela.
2'7 ' Zhotovitel' je povinný dodrŽiavať pri realizácii diela vŠetky predpisy upravujÚce bezpečnosť a ochranu zdravia prĺ

práci, ako aj predpisy poŽiarnej ochrany, pričom je povinný správať sa tak, aby predchádzal moŽnému vzniku
škody. ZvláŠť je povinný oboznámit'sa s organizačnými pokynmi objednávatel'a. Zhotovitel' je povinný reŠpektovat'
pokyny objednávatel'a. Zhotovitel' zodpovedá aj za dodrŽiavanie uvedených predpisov a pokynov svojimi
pracovníkmi či subdodávatel'mi. PoruŠenie záväzku uvedeného V tomto bode sa povażuje za podstatné poruŠenie
tejto zmluvy. V prípade poruŠenia ktorejkolVek povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto bodu je objednávateľ oprávnený
poŽadovať od zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty vo výŠke 100 € za kaŽdé jednotlivé porušenie. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za škodu, ktoľú poruŠením predpisov a pokynov spÔsobil.

lll. Kvalita predmetu dieta

3.1 Dielo musí bý zhotovené v súlade s pokynmi objednávatel'a.
3.2 Zhotovitel' je povinný dielo dodat'včas, na odbornej úrovni a v poŽadovanej kvalite

lV. cena diela a platobné podmienky

4.1 . Vsúlade s $ 3 zákona NR sR č. 18/1996 Z.z. o cenách vznení neskorších noviel sa zmluvné strany dohodli na
cene diela vo výške: 12,00 Eur l hod (slovom dvanásť eur za jednu hodinu).
Dohodnutá cena za dielo obsahuje všetky náklady uvedené v $ 3 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších úprav.
Zhotovitel' nie je platitel'om DPH.

4.2. Počet hodín realizácie diela zaznamenáva priebeŽne zhotovitel'. objednávateľ po skončení każdého mesiaca
vykoná do piatich dní kontrolný výpočet celkového počtu hodín (súpis vykonaných prác). Po porovnaní evidencií
hodÍn a dosiahnutí zhody o počte hodín zhotovitel' mÔŽe vystaviť faktúru a doručit' ju objednávatel'ovi.

4.3. Lehota splatnosti fakúry je 'ĺ5 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
4.4. Ak faktúra nebude obsahovať náleŽitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto

zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju bez zbytočného odkladu zhotovitelbvi na prepracovanie. oprávneným
vrátenÍm faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynút'odo dňa doručenia
opravenej faktúry objednávatel'ovi.

4.5. Zhotoviteľ nemá nárok na cenu za dielo v plnej výške, ak predmet plnenia bol realizovaný v menšom rozsahu,
oneskorene, alebo v nie dostatočnej kvalite. Vtakomto prÍpade bude výŠka ceny za dielo primerane zníżená'
Ustanovenia o náhrade škody ýmto nie sú dotknuté.

4.6. V prípade' że sa objednávatel'dostane do omeškania s uhradením akejkol'vek platby podl'a tejto zmluvy' na ktorú
zhotoviteľovi vznikol nárok, je objednávatel' povinný zhotovitel'ovi zaplatiť úrok z omeŠkania vo výške 0,05%
z dlžnej čĺastky za każdý deň omeškania.



V. Gas plnenia

5.1 .

5.2.

Zmluva sa uzatvára na dobu jedného roka odo dňa účinnostĺ zmluvy alebo do vyčerpania maximálnej sumy odpĺaty
vo uý'ške 20.000'- Eur.
Túto zmluvu moŽno ukončit':
- pĺsomnou dohodou zmluvných strán;
- odstúpením od tejto zmluvy, v prípade poruŠenia zmluvnej povinnosti uvedenej v tejto zmluve' ak bolo porušenie

písomne oznámené druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, ako toto porušenie nastalo a druhá
zmluvná strana neurobila nápravu ani v dodatočnej lehote určenej v tomto písomnom oznámení,

- jednostrannou pĺsomnou výpoved'ou s jednomesačnou výpovednou lehotou' ktorá začína plynúť od prvého dňa
nasĺedujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, V ktorom bola výpoved' doručená druhej zmluvnej strane.
Počas plynutia výpovednej lehoty sa zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť plynulé plnenie podl'a tejto zmluvy.

Po ukončení trvania zmluvy je poskytovatel' povinný bezodkladne (najneskÔr do 3 dní) odovzdať objednávatel'ovi
všetku dokumentáciu, ktorÚ má ku dňu ukončenia trvania zmluvy k dispozÍcii v súvislosti s plnenĺm predmetu tejto
zmĺuvy'
Zánik zmluvy však nemá vplyv na trvanie povinnosti klienta uhradiť poskytovatel'ovi odplatu za sluŽby poskytnuté
do skončenia účinnosti zmluvy.
Zhotovitel' je povinný bez meŠkania písomne informovat' objednávatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktorá bráni
alebo sťaŽuje realizáciu predmetu diela s dÔsledkom omeŠkania alebo predĺŽenia času plnenia.
objednávatel' je oprávnený kedykolVek zruŠiť objednávku. V prípade Že zhotovitel' v súvislosti s takto zruŠenou
objednávkou realizoval činnost'riadne a bez vád, patrĺ mu za dobu realizácie aŽ do momentu zrušenia objednávky
nárok na primeranú cenu za dielo v súlade s touto zmluvou.

Vl. Povinnost' mlčanlivosti a zákaz konkurencie

6.'1 . Zhotovitel' sa zaväzuje nevyuŽívať Žiadne informácie a poznatky získané vsúvislosti s plnením predmetu tejto
zmluvy v prospech iných subjektov bez písomného súhlasu objednávatel'a a to počas trvania tejto zmluvy, ako aj
počas dvoch nasledujÚcich rokov od jej skončenia.

6'2' Zhotovitel'zodpovedá za povinnosť mlčanlivosti podl'a tohto bodu aj za svojich pracovníkov alebo subdodáVatel'ov.

Vll. Podmienky zhotovenia diela

7'1 Zmluvné strany sú povinné navzájom sa bez zbytočného odkladu informovat'o zmene svojich kontaktných údajov,
najmä telefónnych čísiel pouŽívaných pre zadávanie a prijímanĺe objednávok.

7.2 Pre doručovanie pĺsomnostĺ medzi zmluvnými stranami platí, Že písomnosť zaslaná na adresu zmluvnej strany
uvedenú v tejto zmluve alebo na adresu na doruěovanie, ktorú druhá zmluvná strana druhej zmluvnej strane pre
tento účel oznámila, sa povaŽuje za doručenú aj posledným dňom odbernej lehoty na pošte, ak si adresát zásielku
neprevzal (aj ked' sa adresát o uloŽení zásielky nedozvedel). PÍsomnost' sa taktieŽ povaŽuje za doručenú dňom,
ked' ju adresát odmietol prevziať.

7'3 Pre zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa pouŽijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov
platných na území Slovenskej republiky a to najmä ustanovenia obchodného zákonníka.

7'4 Táto zmluva nadobúda platnost'dňom jej podpÍsania oboma zmluvnými stranami a účinnost'dňom nasledujúcim
po dni zverejnenia.

7.5 Nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto zmluvy zanikajú vŠetky iné zmluvy medzi objednáVatel'om a zhotoviteľom.
7 '6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kaŽdú zmluvnú stranu.
7 '7 Zmluva sa mÔŽe meniť len v písomnej forme so súhlasom oboch zmluvných strán.
7'8 Zmluvné strany vyhlasujú, że táto zmluva je prejavom ich slobodnej a váŽnei vile' uzatvárajú ju určite'

zrozumitel'ne, nie v tiesni, ani za neprimerane nevýhodných podmienok.

V Cíferi, dňa 15.08.2017

Za zhotovitel'a: Za objednávatel'a:

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

lng. Norbert Halász
konatel'

PhD.

11 PLUS
Nám. A. Hlinku 3l, 9l9 43 Cífer
lČo:łs 738 807, DIČ,z2023563652


