
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 

„VZOR“ 

uzatvorená podľa § 269 a nasl. obchodného zákonníka 

                                medzi 

1. Objednávateľ: Národný energetický klaster NEK 
   Záhradnícka č. 72, 824 12 Bratislava 
   IČO: 45738033 
   zastúpený: Ing. Jozef Kovačovič, prezident 
   bankové spojenie: VÚB, a.s. 
   číslo účtu: 3358431255 / 0200 
   IBAN: SK26 0200 0000 0033 5843 1255 
   register: Obvodný úrad Bratislava, Register záujmových   
                             združení PO, č. ObU-BA-OVVS2-2012/06948 

                                   a 

2. Poskytovateľ:  ................................ 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať a zabezpečiť v tejto zmluve 
uvedené vecné plnenia na základe dohodnutej ceny ako aj záväzok objednávateľa 
za riadne prevzaté vecné plnenia zaplatiť na základe vystavenej fakturácie 
a Správy o poskytnutí služby. 

2. Objednávateľ financovanie predmetu zmluvy zabezpečuje čiastočne z vlastných 
zdrojov a čiastočne z dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií 
podľa zákona č. 71/2012 Z. z., v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, 
konkrétne viazaných na projekt „Špeciálny vzdelávací program pre 
energetické a ekologické inovácie pri tvorbe projektov“. 

Článok II. 
Cena, rozsah a termín plnenia 

1. Cena za plnenie je stanovená dohodou na základe výsledku z verejnej obchodnej 
s ú ť a ž e a t o v o v ý š k e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E U R b e z D P H , 
(slovom: ........................................... euro).Objednávateľ nie je platcom DPH, 
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poskytovateľ je / nie je platcom DPH.  Cena za predmet plnenia je konečná 
a nemenná. 

2. Rozsah plnenia upresňuje popis a rozpočet v prílohe č. 1 tejto zmluvy a spočíva 
v poskytnutí nasledovných služieb: 

− zabezpečenie cestovných nákladov výučbového programu podľa učebnej 
osnovy a harmonogramu štúdia, 

− zabezpečenie výroby účelovej publikácie „Implementujme inovatívne 
prístupy do projektov energetiky a ekológie“ a organizácie a účasti na 
vzdelávacích aktivitách, 

− vytvorenie a prevádzkovanie lokálneho účelového študijného portálu 
a archívu prezentácie účastníkov kurzu, zabezpečenie prezentácií 
najlepších výstupov, usporiadanie a zaobstaranie výučbových priestorov, 

− odborná metodická príprava lektorov, vyhotovenie agendy a propagačných 
nosičov, vyhotovenie katalógu najlepších prezentácií, pozvánok 
a registračných študijných listov a osvedčení pre študentov, 

− organizácia a zabezpečenie spoločnej odbornej metodickej prípravy, 
vyhotovenie katalógu prezentácií 

− organizácia a zabezpečenie workshopu, vrátane technických obslužných 
činností  a pozvánok 

− vyhotovenie grafických prezentácií na workshope , obstaranie ubytovania 
a občerstvenia organizátorov a poroty. 

3. Termín plnenia sa stanovuje v období od 01.júl 2015 do 10.oktober 2015. Termín 
je možné meniť na základe pokynu objednávateľa v zmysle usmernení Ministerstva 
hospodárstva SR. 

 4. Cena je splatná na základe objednávateľom schváleného Protokolu o vecnom 
plnení, záverečnej správy a priebežne odsúhlasených faktúr (vystavených 
poskytovateľom)  s prílohou obsahujúcou konkrétne čiastkové, či súhrnné plnenia 
v zmysle platných daňových a účtovných predpisov SR v súlade  s dohodnutým 
harmonogramom a čerpaním rozpočtu projektu. 

5.  Lehota splatnosti faktúr je 15 dní od ich obdržania objednávateľom. 

Článok III. 
Podmienky zmluvy 

1. Poskytovateľ sa pri realizácii predmetu zmluvy riadi obsahom projektu 
vzdelávania, jeho organizačným systémom, učebnou osnovou a študijnou 
metodikou ako aj pokynmi objednávateľa a vedúceho projektu. 
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2. Poskytovateľ prehlasuje, že sa oboznámil a bude sa bez výhrad riadiť projektom 
a náležitosťami príslušnej výzvy na predkladanie žiadosti a schémou Ministerstva 
hospodárstva SR na podporu priemyselných klastrov v celom rozsahu. 

3. Poskytovateľ potvrdzuje, že všetky náležitosti z jeho ponuky v procese obchodnej 
verejnej súťaže sú zapracované v tejto zmluve, sú dodržané, pravdivé, úplné 
a záväzné a je povinný strpieť kontrolnú a monitorizačnú činnosť objednávateľa 
a ním poverených osôb v rozsahu tejto zmluvy. 

4. Poskytovateľ je oprávnený plnenie zmluvy v časti obsahu vzdelávania, lektorského 
zboru a harmonogramu výučby zabezpečiť odborne spôsobilými tretími osobami, 
ktorých účasť na projekte musí byť vopred autorizovaná objednávateľom. 

5. Počas doby plnenia zmluvy, vzhľadom k časovým a obsahovým súvzťažnostiam 
projektu, nie je prípustné zo strany poskytovateľa jednostranne od zmluvy 
odstúpiť, ani zastaviť plnenia. 

6. V prípade nesplnenia podmienok zmluvy je povinný poskytovateľ zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 10% z objemu nesplnených, či omeškaných vecných plnení. 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dva pre každú zmluvnú 
stranu. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sa stanovujú všetky dodatky, prílohy či 
dokumenty, ktoré sú podpísané oboma zmluvnými stranami a v ktorých je 
výslovne uvedené, že sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom zahájenia projektu na 
základe  výzvy objednávateľa. Vzhľadom k tomu, že projekt je spolufinancovaný 
zo zdrojov štátneho rozpočtu, dojednáva sa tzv. „odkladacia podmienka“ 
o dobe odkladu začiatku vecného plnenia zmluvy ku dňu schválenia projektu 
orgánmi kompetentnými pre poskytnutie štátnej dotácie. 

3. V prípade ak nedôjde k spolufinancovaniu projektu zo strany orgánov SR, je 
oprávnený objednávateľ pozastaviť, resp. jednostranne odstúpiť od plnenia 
zmluvy, čím mu nevznikajú žiadne záväzky ani nároky voči poskytovateľovi. 

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, v celom rozsahu jej porozumeli a na znak 
súhlasu a prejavu dobrej vôle ju týmto pospisujú. 

V......................... , dňa: .......................... 
                 

                     
  Ing. Jozef Kovačovič                       ..................................... 
  prezident              štatutárny orgán 
  Národný energetický klaster NEK                      
          objednávateľ                     poskytovateľ      
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