
Zmluva o poskytovaní  poľadenských služieb
uzatvorená medzi

Obec Nedožery-Bľezany
Obecný úrad  ,  Družstevná ul. č.  367/1,  97212 Nedožery-Brezany

Zčaô[ú3P|esná.o!UDr.MariinMokú,starostaobce
DIČ:  2021162737

(ďalej len „ Obec ")

a

lng. Kaľol šátek -EN Consult
Nové Zámky,   ul. T. Vansovej č.15
lčo: 46 689656
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:  34565456/0900
(ďalej len „  Poskytovateľ ")

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 269 ods. 2 0bchodného zákonníka v
nasledovnom znen í:

Čl.  l.

Pľedmet zmluvy.

1.Predmetom   zmluvy   je   záväzok   poskytovateľa   vykonávať   pre   obec   odbornú
poradenskú  činnosť  pri   príprave  a  realizácii     projektu   „Modernizácia     verejného
osvetlenia v obci Nedožery-Brezany.", a to v nasledovných oblastiach:
Oblasť A/ Prípravná fáza:
-   príprava   podkladov   pre   proces   verejného   obstarávania      uvedeného   projektu,

prípadne inej súvisiacej činnosti,  pokial' o ňu klient požiada,
-  odbome   vyhodnocovanie   predložených   ponúk  ako  člen   hodnotiacej   komisie   v

priebehu   procesu     verejného  obstarávania  -  vyhodnocovanie   ponúk  doručených
kljentovi,  po  stránke  ich   technickej  úrovne,  energetickej   a  ekonomickej  efektívnosti
s potrebnými konzultáciami pre ostatných členov výberovej komisie,
-zabezpečenie   zaslania   výsledku   verejného   obstarávania   a následná   kontrola

požadovaných dokladov od úspešného uchádzača,
-príprava zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom
Oblasť 8/ Realizačná fáza:
-   na základe poverenia obce dozerať na  realizáciu stavby „Modernizácia verejného
osvetlenia  v  obci  Nedožery-Brezany."  podľa  zmluvných  podmienok  zmluvy  o  ďelo
uzavretej medzi obcou a úspešným uchádzačom.
-   priebežne kontrolovať plnenie technických podmienok uvedenej zmluvy o dielo ako
aj   technických   požiadaviek   Auditu   verejného   osvetlenia   ,    ktoú   bol   súčasťou
dokumentácie k tejto zákazke.
2.Poskytovateľ  poskytuje  obci  poradenstvo  podl'a  čl.   1.   bod   1   tejto  zmluvy  fomou
konzultácií  s  ciel'om   ho   informovat'  o  aktuálnom  stave,   možných   alternatívach  a
riešeniach  v  uvedených  oblastiach.  Súčasťou  poradenstva  sú  aj  odporúčania.  ktoré
sú  v súlade  so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  bodu  1  čl.  1 tejto  zmluvy.
Vprípade,    ak   sa   obec   odchýli   v rozhodnutiach   od   odporúčaní   poskytovateľa,
poskytovateľ nenesie nijakú zodpovednost'.



Čl.  'l.

Povinnosti zmluvných stľán.

1.    Poskytovateľ   pri   výkone   svojej   činnosti   je   povinný   postupovať   nestranným
spôsobom  a  v  súlade  s  platnými  právnymi  predpismi,  s  využitĺm  svojich  odbomých
znalostí  a skúsenostĺ a dbat' na jemu známe záujmy obce.
2.  Poskytovateľ je povinný vykonávat' poradenskú činnosť osobne.
3.  Poskytovateľ je  povinný  zachovávať  mlčanlivosť  o  skutočnostiach,  o  ktorých  sa
dozvedel v súvislosti  s vykonávaním  činnosti  podľa tejto zmluvy a  ktoré obec označí
ako dôverné  a to aj po skončení platnosti zmluvy.
4.  Obec je povinná  poskytnút'   poskytovateľovi súčinnosť potrebnú  na výkon  činnosti
podľa tejto zmluvy,  najmä poskytnút' potrebné dokumenty a informácie.
5.   Obec  je   povinná   za   poskytnutú   poradenskú   činnost'   uhradiť   poskytovateľovi
odplatu podl'a článku  111. tejto zmluvy.

Čl.  ll'.

Odmena poskytovateľa.

1.  Obec je povinná zaplatiť poskytovateľovi   odmenu vo výške:
-za oblasť A: 450,00 €  -poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru dňom  podpisu

zmluvy s úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania.
-za oblasť 8:  450,00 € - poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru dňom  podpisu

preberacieho protokolu o zhotovenĺ diela stavby a prevzatia stavby obcou.
2.  Obec je  povinná dohodnutú  odmenu  uhradit' do  14  dnĺ odo dňa doručenia faktúry
vystavenej poskytovatel'o m.

Čl.  lv.
Záverečné ustanovenia.

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú.  Platnost' zmluvy končí:
- v   oblasti  A:  dňom  podpisu  zmluvy  s  úspešným  uchádzačom  v  procese  verejného
obstarávania.
-  v  oblasti   8:   dňom   podpisu   preberacieho  protokolu  o  zhotovenĺ  diela  stavby  a

prevzatia stavby obcou.
2.Zmluvu možno vypovedať dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou ktorejkoľvek
zmluvnej strany.  Výpovedná doba je  1  mesiac a začína  plynúť prvým  dňom  mesiaca
nasledujúceho   po   mesiaci,   v   ktorom   bola   písomná   výpoveď   doručená   druhej
zmluvnej strane. Výpoveď zmluvy nemá dopad na výšku odmeny.
3.  Zmluva  je  vyhotovená  v  2  exemplároch,  z    ktoúch  jedno  vyhotovenie  dostane
obec a jedno poskytovateF.
4.  Zmluvné strany vyhlasujú,  že si zmluvu  prečítali, jej  obsahu  porozumeli  a  na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Nedožeroch-Brezanoch dňa   15.5.2018 V Nových Zámffch, dňa
/      1/   h^E\`us_®p2ruh

ľ.O,yszämky

Poskytovateľ


