ZMLUVA Č.: 04/II/2018
O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o.
So sídlom:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Štatutárny orgán:
Ing. Viera Mihoková, riaditeľka
IČO:
45 73 47 47
DIČ:
20 23 16 56 50
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s., pobočka Košice
Číslo účtu:
292 984 90 88/1100
Telefón:
055/728 7743
Fax:
055/728 7745
E-mail:
crrkosice@crrkosice.sk, sekretariat@crrkosice.sk
(ďalej len „Poskytovateľ“)
Poskytovateľ:
SOKRATES ,n.o.
So sídlom:
Štatutárny orgán:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Raketová 9, 040 12 Košice
Ing. Zdenko Knižka
45 733 741
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK3375000000004011621177
0905 345 547
Sokrates-no@centrum.sk

sa na základe ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
dohodli na tejto Zmluve č. 04/II/2018 o poskytovaní poradenských služieb
(ďalej len „Zmluva“)
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Článok I.
Predmet a účel Zmluvy
1.

Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi nasledovné:
- zber údajov pre potreby spracovania akčného plánu
- spracovanie podkladov k analytickej časti akčného plánu
- spracovanie podkladov k strategickej časti akčného plánu
- individuálna odborná asistencia,
V rozsahu podľa základných koncepčných dokumentov zameraných na podporu
regionálneho rozvoja, ďalších rozvojových materiálov OÚ Košice-okolie, KSK, SR, EÚ
a odporúčaní Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu.
(všetky uvedené činnosti sa na účely tejto Zmluvy označujú ďalej len ako „Služby“)

2.

Objednávateľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje splniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy,
riadne a včas splniť svoje záväzky.

Článok II.
Miesto plnenia
1. Okres Košice-okolie

Článok III.
Čas, spôsob a postup plnenia
1.
2.
3.

Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi Služby v období do 28.9.2018
Služba sa považuje za dodanú momentom jej kompletného odovzdania Objednávateľovi.
Poskytovateľ môže požadovať, aby mu Objednávateľ poskytnutie Služby písomne potvrdil.
Ak Objednávateľ odmietne plnenie Služby potvrdiť, a/alebo odmietne bez významného
dôvodu podpísať Preberací protokol, táto skutočnosť sa zaznamená v príslušných
dokumentoch. Povinnosť Poskytovateľa sa považuje za splnenú v momente odmietnutia
Objednávateľa (prejaveného konaním či nekonaním) potvrdiť plnenie Služby či podpísať
Preberací protokol.

Článok IV.
Cena za Služby
27 100,-EUR
slovom: dvadsaťsedemtisícsto EUR
dodávateľ nie je platcom DPH
(ďalej aj „cena za Služby“)
1.
2.

Cena je stanovená na základe Prieskumu trhových cien - VO.
Poskytovateľ má nárok na dohodnutú cenu za Služby len v prípade ak objednávateľ obdrží
finančné prostriedky na výdavky spojené s prípravou Akčného plánu Košice-okolie zo
zdrojov SR alebo EU.
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Článok V.
Platobné podmienky
1.
2.

Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi cenu za Služby nasledovne:
do 15 dní od obdržania finančných prostriedkov uvedených v článku IV. bod 2..
Objednávateľ zaplatí cenu za Služby bankovým prevodom na účet Poskytovateľa uvedený
v záhlaví Zmluvy. Cena za Služby alebo jej časť sa považuje za zaplatenú dňom jej
pripísania v plnej výške na bankový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy alebo na
faktúre.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Meniť alebo dopĺňať text tejto Zmluvy možno len formou písomných dodatkov, ktoré musia
byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Zmluvné strany vyhlasujú, že prípadné spory z tejto Zmluvy budú riešiť predovšetkým
vzájomnou dohodou. Právo uplatniť si svoje nároky súdnou cestou ostáva zmluvným
stranám zachované.
Právne vzťahy touto Zmluvou inak neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
slovenského Obchodného zákonníka, ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, jednom pre každú zmluvnú stranu.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a svojim podpisom potvrdzujú, že
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu byť viazaný ustanoveniami tejto Zmluvy.

Košice, ..................................

--------------------------------------------------Centrum regionálneho rozvoja
pre Košický kraj, n.o.
Ing. Viera Mihoková
riaditeľka
za Objednávateľa
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--------------------------------------SOKRATES, n.o.
Ing. Zdenko Knižka
riaditeľ
za Poskytovateľa
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