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ZMLUVA
O EXTERNOM PROJEKTOVOM MANAŽMENTE c. .(t?..!!~~!.t!C~!f
1. ZMLUVNÉSTRANY

1.1.

Zhotovitel
Obchodné
meno:
Sídlo:

v zastúpení obchodným
zástupcom:
so sídlom:
ICO:

Premier Consulting,

spol. s r.o.
Hadovská cesta 870, 945 01
Komárno

konajúci prostredníctvom:
na základe plnej moci zo
dna:

35 860 235

ICO:

Obch. register Okres.súdu Nitra,
oddiel Sro, vložka císlo 16185/N

zapísaný:
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PREDMETZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je :
záväzok Zhotovitela

za podmienok, v rozsahu,

externý manažment

projektu pre Projekt Objednávatela,

príspevku vykonávat

.
.

pre Objednávatela

a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve vykonat pre Objednávatela
t.j., Zhotovitel

na jeho písomnú žiadost

bude po dobu platnosti Zmluvy o poskytnutí

nasledovné úkony:

vypracovanie žiadosti o platbu;
vypracovanie monitorovacej správy

záväzok Objednávatela zaplatit Zhotovitelovi za externý manažment projektu odplatu za podmienok
uvedených v Zmluve.
VYHOTOVENIE DIELA
Zhotovitel je povinný postupovat pri plnení svojich záväzkov stanovených touto Zmluvou, s odbornou
starostlivostou. Zhotovitel je najmä povinný postupovat v súlade s Osobitnými predpismi a v súlade s príslušnou
príruckou príp. metodickým pokynom, ktoré budú v súvislosti s Opatrením a Výzvou zverejnené Agentúrou.
\
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3.2.

4.
4.1.

Objednávatel sa zaväzuje poskytnút Zhotovitelovi všetku súcinnost, a všetky informácie, podklady, dokumenty,
listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, a ktoré od neho bude Zhotovitel požadovat, potrebné na
splnenie povinností Zhotovitela podla tejto Zmluvy.
ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Za vykonanie cinností podla tejto Zmluvy je Objednávatel
830,- EUR + DPH, ktorú sa Objednávatel

povinný zaplatit Zhotovitelovi

odmenu (cenu) vo výške

zaväzuje zaplatit do 15 dní od Schválenia Žiadosti. Zhotovitel

má nárok

na odmenu podla tohto bodu len ak dôjde k Schváleniu Žiadosti a ak výdavky spojené s externým manažmento,,',
projektu budú zahrnuté do schválených oprávnených výdavkov projektu.
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5.1.

Pre prípad porušenia povinnosti Objednávatela zaplatit co i len cast ktorejkolvek platby odmeny, sa zmluvné
strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý den omeškania so zaplatením dlžnej
sumy.

,

5.2.

Omeškanie Objednávatela so zaplatením co i len casti odmeny sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej
povinnosti. V prípade, ak je Objednávatel vomeškaní s platením co i len casti odmeny, má Zhotovitel právo
pozastavit plnenie záväzkov vyplývajúcich z bodu 2.1. Zmluvy.

DOJEDNANIA

Obnova a rozvoj obcí (kamerové systémy)

-

e.xtemý manažment
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