Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964Zb.
v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Zapísaná:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Strojárenská 3, 040 01 Košice
v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
číslo OVVS/10/2003
Ing. Jaroslav Tešliar, PhD., riaditeľ
Prima banka Slovensko, a.s.
SK22 5600 0000 0004 4719 2002
31257402
2021734902

(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Číslo OP:
Bankové spojenie:
IBAN:

Doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať odborné hodnotenie žiadostí
o účelové navýšenie rozpočtu (ďalej len „žiadosť“) podaných v rámci Výzvy Tradície inšpirujú
inovácie Programu Terra Incognita.
Registračné čísla žiadostí: 02/2019, 05/2019, 06/2019 a 07/2019
Pod hodnotením žiadostí sa rozumie vyplnenie hodnotiaceho hárku odborného hodnotenia
žiadosti. Formulár hodnotiaceho hárku poskytne objednávateľ. Súčasťou hodnotenia je aj účasť
na záverečnom stretnutí hodnotiteľov.
2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne
vykonanie diela.
Patričnou súčinnosťou sa rozumie najmä:
a.) obstarať a odovzdať všetky informácie a doklady súvisiace s predmetom zmluvy,
b.) vytvoriť také podmienky spolupráce, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas splniť svoj
záväzok,
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za predmet zmluvy cenu podľa článku IV zmluvy.
Čl. III Termíny a miesto plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa Čl. II tejto zmluvy osobne a zaslať ho objednávateľovi
v elektronickej forme do 20.5.2019 na emailovú adresu vyzva2019@arr.sk.

Čl. IV Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky
1. Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán na 100,- € (slovom jednosto eur).
2. Cena diela je splatná po úplnom vykonaní diela na základe prevzatia diela objednávateľom.
Čl. V Ďalšie dojednania
1. Všetky informácie, podklady a pokyny poskytnuté objednávateľom zhotoviteľovi sú dôverné
a tvoria obchodné tajomstvo objednávateľa. Z toho dôvodu sa zhotoviteľ zaväzuje nesprístupniť
tieto tretím osobám, ani ich použiť na iné účely, než na plnenie zmluvného záväzku podľa tejto
zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky informácie, podklady a pokyny poskytnuté mu
objednávateľom chrániť a k ich ochrane zaviazať i osoby, ktoré použije k zhotoveniu predmetu
tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela a zhotoviteľ sa zaväzuje mu
túto kontrolu umožniť. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi
povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil chyby
vzniknuté chybným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela
neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol
nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že bol pri podpise tejto zmluvy zo strany objednávateľa oboznámený o
spôsobe spracovania osobných údajov zhotoviteľa v informačnom systéme objednávateľa podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES”.
Čl. VI Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa.
2. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.
3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite,
vážne a zrozumiteľne.
5. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane dve
vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
V Košiciach, dňa 14.5.2019

…………………………………........…..…..
objednávateľ
Prílohy:
1. Čestné vyhlásenie

…………………………………........…..…..
zhotoviteľ

Čestné vyhlásenie
Dolu podpísaná Doc. Ing. Miriam Šebová, PhD. vyhlasujem, že nie som priamo ani nepriamo
zainteresovaná do posudzovaných žiadostí o účelové navýšenie rozpočtu (ďalej len „žiadosť“) –
nepodieľala som sa na príprave pridelených žiadostí a v prípade schválenia sa nebudem podieľať ani
na ich implementácii.
Ďalej vyhlasujem, že nie som členkou Riadiaceho výboru, Monitorovacieho výboru, štatutárnym
orgánom alebo zamestnancom Sprostredkovateľského orgánu a nie som v pracovnoprávnom vzťahu
so žiadateľom ani s Košickým samosprávnym krajom.
Moje hodnotenie je založené len na zvážení objektívnych kritérií. Som si vedomá, že žiadosti o dotáciu
vrátane príloh sú dôverné, neposkytnem ich iným osobám a neurobím z nich kópie.

..................................................
podpis

