
Zmluva o poskytnutí služieb

uzavretá podľa § 269 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisov
(ďalej len "zmluva").

Zmluvné strany:
1. Objednávatel':
Názov: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
Sídlo: Krásno nad Kysucou 1642,02302 Krásno nad Kysucou
Zastúpený: Ing. Ján Palko
IČO: 00891835
IČ DPH: neplatca
DIČ: 2020551753
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK71 81800000007000646137
(ďalej len" Objednávatel' ")

2. Poskytovatel':
Názov: PMS Delta s.r.o
Sídlo: Fándlyho 2005/1, 071 01 Michalovce, SK
Zastúpený: RNDr. Peter Spišák, CSc.
IČO: 36843521
IČ DPH: SK2022456601
DIČ: 2022456601
Bankové spoieníe" Tatrabanka a.s.
Číslo účtu: IBAN SK42 1100 0000 0026 26747623
(ďalej len .Poskytovatel' ")

Preambula

1. Objednávatel' realizuje projekt "Zvyšovanie kl'účových kompetencií žiakov v Strednej odbornej škole
drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou s ohl'adom na moderné technológie a potreby trhu práce",
Dátum ITMS kód projektu 312011AGX2, ktorého realizácia bola podporená dotáciou z Operačného programu
Ľudské zdroje(ďalej len projekt).

2. V rámci predmetného projektu poskytovatel' realizuje dodanie služieb s názvom: Vzdelávanie učitel'ov,
školenie Vernier pre projekt "Zvyšovanie kl'účových kompetencií žiakov v Strednej odbornej škole
drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou s ohl'adom na moderné technológie a potreby trhu
práce"

Článok l: Predmet zmluvy

3. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu. predmetom ktorej je
poskytnutie služieb Vzdelávanie učitel'ov, školenie Vernier pre projekt "Zvyšovanie kl'účových kompetencií
žiakov v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou s ohľadom na moderné
technológie a potreby trhu práce" v rozsahu podl'a požiadaviek objednávatel'a ( príloha zmluvy č.1 Podrobný
rozpočet, špecifikácia)

4. Poskytovatel' sa zaväzuje, že bude postupovať s odbornou starostlivosťou, využiť pri plnení predmetu
zmluvy všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti, nezneužiť informácie získané v súvislosti s plnením
podl'a tejto zmluvy k vlastnému obohateniu, nebude viazať plnenie tejto zmluvy na nové skutočnosti a
prevedie na objednávatel'a všetok úžitok zo zabezpečovania predmetu zmluvy.

5. Touto zmluvou sa poskytovatel' zaväzuje poskytnúť služby podl'a špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na
základe požiadaviek objednávatel'a.



6. Objednávatel' sa zaväzuje poskytnúť poskytovatel'ovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú k plneniu predmetu
zmluvy.

7. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovatel'ovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu.
8. Poskytovatel' vyhlasuje, že je odborne spôsobilý a oprávnený poskytovať služby, na ktoré sa touto zmluvou

zaviazal a zaväzuje sa ich poskytovať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v rozsahu a za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok II: Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Najneskôr do 30.6.2022.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán,
b) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
c) jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami Obchodného I

zákonníka.
3. Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak poskytovatel' poruší dohodnuté zmluvné

povinnosti ( čl. l. tejto zmluvy)

Článok III: Cena za poskytnutie služieb a platobné podmienky

1. Za vykonanie predmetu zmluvy zaplatí Objednávateľ Poskytovateľovi dohodnutú cenu podl'a
podrobného rozpočtu uvedeného v prílohe č.1 tejto zmluvy. Cena za predmet zmluvy je stanovená na
základe cenovej ponuky poskytovateľa nasledovne:

Cena
DPH 20% ..•.

Celková cena:

1080,00 EUR
216,00 EUR

1296,00 EUR

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná, zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním
služieb a poskytovateľ nemá nárok účtovať si vyššiu cenu za žiadnych okolností.

3. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú. Úhrady za poskytnuté služby sa uskutočnia formou
prevodu na bankový účet poskytovatel'a. Bezhotovostný platobný styk sa uskutoční prostredníctvom
finančného ústavu objednávatel'a na základe faktúry, ktorej splatnosť je 60 dní odo dňa doručenia faktúry
objednávatel'ovi.

4. Faktúra musí splňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.

Súčasťou faktúry bude protokol o prevzatí diela.
Označenie Faktúra a číslo faktúry
Obchodné meno a sídlo poskytovateľa
Názov projektu
ITMS kód projektu
Číslo, názov a dátum podpisu tejto zmluvy.
Deň dodania predmetu zmluvy, deň splatnosti
Číslo účtu na ktorý je potrebné vykonať úhradu
Fakturovanú sumu
Pečiatku a podpis oprávnenej osoby

V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávatel' je oprávnený ju vrátiť a
Poskytovatel" je povinný faktúru podl'a charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto
prípade sa zrušilehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávatel'a začne plynúť prevzatím nového,
respektíve upraveného daňového dokladu.



5. Poskytovateľ berie na vedomie, že úhrada predmetu zmluvy bude realizovaná na základe získania
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/ overovania
súvisiaceho a dodaním tovarom, prácami, službami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finnančného príspevku oprávnenými osobami, ktorými sú :
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon audítorov
f) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm, a) až ij v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a právnymi aktmi EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok IV: Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len na základe písomných dodatkov
po dohode obidvoch zmluvných strán.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia na web sídle objednávateľa
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných

podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.

5. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom objednávateľ dostane dve
vyhotovenia a poskytovateľ jedno vyhotovenie.

~
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: Príloha Č. 1: Podrobný rozpočet, špecifikácia a
forma požadovaných výstupov.

V Krásne nad Kysucou, 'dňa ,.., . V Michalovciach, dňa 12,10.2021

Za Objednávatel'a: Za Poskytovatel'a:

:~~;s~~;~;~
j
I

Podpis: .., ~' , , .
PaedDr. Ján Palo, riaditel'

á PMS Delta s.r.o.
Fandlyho1. 07101 Michalovce

IČO: 36 843 521. OIC: 2022 456 6O~
Toli·:0918 347 372



Príloha zmluvy Č. 1: Podrobný rozpočet, špecifikácia.

Názov položky Merná Počet Zadávacia Výsledná Výsledná
jednota jednotiek jednotková jednotková cena

Parametre a vlastnosti cena cena spolu

Vzdelávanie učitel'ov, projekt 1,0 "1296,00 1296,00 1296,00
školenie Vernier
Monitorovanie životného prostredia, školenie pedagogického klubu - postup a praktická ukážka
používania meracieho zariadenia Vernier.
Posilnenie nových odborných kompetencii v oblasti životného prostredia.
Počet účastníkov: 6
Rozsah:6 hod (2 dní po 30ch hodinových blokoch)
Miesto realizácie: Stredná odborná škola drevárska a stavebná I

Predpokladaný časový harmonogram: 9/2021-6/2022

Cena spolu: 1296,00 € s DPH

V Krásne nad Kysucou, dňa . V Michalovciach, dňa 12.10.2021

Za Poskytovatel'a:

Podpis: .
PaedDr. Ján ~al o, riaditeľ

Podpis: .
RNDr. Peter Spišák, CSc., riaditel'

APMS Delta s.r,o.
Fándlyho 1. 07101 Michalovce
Co: 36 ~3 521.OIČ:20224";001'
iel.: 091a 3<;7312


