
ZMLUVA
o poskytnutí poradenských služieb

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/ 1991 Zb. - Obchodného zákonníka
v platnom znení

medzi zmluvnými stranami:

1. Názov: Gerium
Sídlo: Pri trati 47,821 06 Bratislava
IČO: 31755534
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 25832663/7500
Telefón: 02/402401] 4
Mobil: 0905473 2] ]
Kontaktná osoba: Ing. Peter Stano
e-mail: cembova(ulgerium.sk.stanoCZI;gerium.sk
Za organizáciu je oprávnený konať PhDr. Miroslava Čembová, riaditel'ka

a

2. Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
Registrácia
Bankové spojenie:
Číslo účtu
Kontaktné údaje :

Zastúpenie

(ďalej len" objednávateľ")

Ing. Ladislav Vargončík
Pod Rovnicami ll, 841 04 Bratislava
34496 149
1022889483
OU-BA-OZPI- 2015/034142-2 č. živ. Registra 104-21753
ČSOB a.s.
SK6575000000004007955262
Telefón: 0905 793 360
Fax:
E-mail: office@pz.sk
za spoločnosť je oprávnený konať Ing. Ladislav Vargončík

(ďalej len "poskytovatel''')

l. Predmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie poradenských služieb zahŕňajúcich
vypracovanie nových a revíziu existujúcich smerníc a štandardov zabezpečujúcich
kvalitu poskytovania sociálnych služieb v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 6,7,8 a 10 a
prílohy č. 2 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, ktoré poskytuje svojim klientom objednávatel' - zariadenie
sociálnych služieb GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava.

2. Protokoly, smernice a všetky príslušné dokumenty obsahujúce nové a revidované
kritériá a štandardy v súlade s platnou legislatívou podľa čl. 1 ods. 1 v súlade s platnou
legislatívou odovzdá poskytovateľ objednávatel'ovi písomne v tlačenej podobe



v jednom vyhotovení a tiež v elektronickej podobe v bežnom editovatel'nom formáte
v lehote do 4 - och mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas poskytnuté služby, ktoré sú predmetom tejto
zmluvy prevziať a uhradiť odmenu podľa článku III. tejto zmluvy.

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovatel' sa zaväzuje vykonať práce odborne a kvalitne, v súlade s predpismi
upravujúcimi túto oblasť.

2. Poskytovatel' týmto menuje zodpovedného zástupcu p. Ing. Ladislava Vargončíka,
ktorý ho bude v rámci tejto zmluvy vo vzťahu k Objednávatel'ovi zastupovať.

3. Objednávatel' sa zaväzuje vytvoriť priaznivé podmienky a poskytovať potrebnú
súčinnosť nutnú na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

m. Odmena za poskytovanie služieb a platobné podmienky

l. Odmena za poskytnutie služieb uvedených v čl. I zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zák. č.18/ 1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
ako cena pevná vo výške 2000,- EUR (slovom Dvetisíc EUR). Poskytovatel' nie je
platcom DPH.

2. Odmena bude zaplatená na základe faktúry poskytovatel'a, vystavenej po poskytnutí
služieb, bezhotovostne na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podl'a zákona Č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Riadne vystavená faktúra je splatná do
30 dní od jej doručenia objednávatel'ovi.

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonom predpísané, alebo zmluvne dojednané
náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je objednávatel'
oprávnený túto faktúru bezodkladne vrátiť. Po doručení opravenej alebo novej faktúry
plynie nová (tridsať) 30 dňová lehota splatnosti.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie
je možné postúpiť tretej osobe a ani ich Založiťv prospech tretej osoby.

IV. Trvanie a zánik zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 4 mesiace, nakol'ko je poskytovateľ
povinný dodať služby tvoriace predmet tejto zmluvy podl'a čl. 1 v lehote do 4
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť zmluvy možno ukončiť aj skôr:



a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy najmä avšak nielen v prípade, ak poskytovateľ

alebo objednávateľ opakovane poruší povinnosti vyplývajúce z tejto
zmluvy a bol na možnosť odstúpenia od zmluvy druhou zmluvnou
stranou písomne upozornený,

c) písomnou výpoveďou celej zmluvy alebo jej časti zo strany
objednávateľa bez udania dôvodu s (desať) 10 dňovou výpovednou
lehotou, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola
doručená písomná výpoveď poskytovateľovi.

V. Miesto poskytovania služieb

Miestom poskytovania služieb podľa tejto rámcovej zmluvy je sídlo objednávateľa
Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava

VI. Zmluvné pokuty

l. Poskytovateľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za
každé porušenie svojich povinností spojených s poskytovaním služieb podľa tejto
zmluvy. Nárok na náhradu škody ostáva zachovaný Objednávateľovi v celom
rozsahu popri nároku na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety.

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za neuhradenie faktúry v lehote
splatnosti vo výške 0,05 % z ceny faktúry za každý deň omeškania.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude textové výstupy (ďalej len "dokumenty"),
ktoré mu budú odovzdané v súlade s ustanovením čl. l ods. 2 tejto zmluvy
poskytovať ďalej tretím osobám ani odplatne, ani bezodplatne. Záväzok
objednávateľa podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na poskytnutie listinných
vyhotovení predmetných dokumentov zriaďovateľovi a nadriadeným orgánom
Objednávateľa (Ministerstvo práce a sociálnych vecí, NKÚ a pod.) a rovnako tak
nie je porušením povinnosti Objednávateľa ani zverejnenie a poskytnutie
predmetných dokumentov v súvislosti plnením jeho povinností, ktoré mu ukladá
zákon Č. 211/2000 Z. z. - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

4. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti podľa čl. VI ods. 3 vznikne
poskytovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v celkovej výške 2 000,-
EUR jednotlivo za každé porušenie zvlášť.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a

účinnosť dňa ~~.:.9.§:..2015.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky rozpory, ktoré vzniknú medzi nimi po dobu
platnosti tejto zmluvy, riešiť prednostne dohodou. Ak nedôjde medzi zmluvnými



stranami k dohode, je oprávnená ktorákoľvek z nich požiadať o rozhodnutie
príslušný súd Slovenskej republiky.

3. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že
záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom.

4. Zmeny a doplnenia zmluvy sú na základe dohody zmluvných strán možné len na
základe písomných dodatkov podpísaných a odsúhlasených oboma zmluvnými
stranami.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých jedno (1)
vyhotovenie obdrží objednávateľ ajedno (1) vyhotovenie poskytovateľ.

6. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných
ustanovení zmluvy. Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z
dôvodu rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky, zaväzujú sa obe
zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá účelu
a právnemu významu pôvodného ustanovenia zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo
zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe
okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť zmluvu. Zmluvné strany vyhlasujú,
že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich
skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumitel'ne, bez omylu,
bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez
akéhokol'vek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

Of~
GERIUM
Pri trati 47

821 06 Bra tis I a va


