
R á m c o v á    z m l u v a

uzatvorená v zmysle ustanovení § 11 zákona . 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 269 ods. 2

zákona . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami alej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany:

Objednávate
Názov: Mestské lesy Považská Bystrica,  s.r.o.
Sídlo: Považské Podhradie 333,  017 04 Považská Bystrica

O: 31613314
DI : 2020439883

 DPH: SK2020439883
Štatutárny zástupca: Petr Stoklasa, konate  spolo nosti

alej len „objednávate “)

a

Poskytovate
Názov: FUTURE MANAGEMENT SK, s.r.o.
Sídlo: Stará Myjava 292,  907 01 Stará Myjava

O: 50066960
DI : 2120168688

 DPH: ---
Štatutárny zástupca: Ing. Radim Matyáš, konate  spolo nosti

alej len „poskytovate “)

l. I
Východiskové podklady

Podkladom pre uzatvorenie Rámcovej zmluvy ( alej len „zmluva“) je ponuka úspešného
uchádza a zo d a 4.4.2016 predložená v rámci Výzvy na predkladania ponúk zo d a
23.3.2016 vyhlásenej v zmysle zákona . 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

l. II
Preambula

1. Zmluvné strany v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona . 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 zákona .
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov uzatvárajú túto zmluvu na poskytovanie služieb v oblasti poradenstva  o
možnostiach erpania finan ných prostriedkov z PRV 2014- 2020 a alších Opera ných
programov 2014 - 2020, alej poskytova   služby v oblasti prípravy a implementácie
projektov v rámci Programu rozvoja vidieka v programovacom období 2014 - 2020.
Poskytovate  prehlasuje a zodpovedá objednávate ovi za to, že je oprávnený vykonáva



innosti a plni  záväzky v zmysle tejto zmluvy, a to v súlade s platnými záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.

l. III
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovate a vykonáva  pre objednávate a služby v
oblasti poradenstva  o možnostiach erpania finan ných prostriedkov z PRV 2014- 2020 a

alších Opera ných programov 2014 - 2020, alej služieb v oblasti prípravy a implementácie
projektov v rámci Programu rozvoja vidieka v programovacom období 2014 - 2020  po as
platnosti a ú innosti tejto zmluvy a záväzok objednávate a zaplati  poskytovate ovi cenu v
súlade s l. IV tejto zmluvy ( alej len „predmet zmluvy“).

2. Vyššie uvedené služby budú realizované na základe písomných objednávok objednávate a
po as platnosti a ú innosti zmluvy.

l. IV
Cena a platobné podmienky

1. Cena za poskytnutie služieb je stanovená v súlade so Zákonom . 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnutie služieb je ur ená nasledovne:

Názov služby Podrobný opis Merná
jednotka

Jednotková
cena bez
DPH v
EUR

Jednotková
cena

s DPH
v EUR

A) Poradenstvo
a reporting

Poskytovanie pravidelných
informácií o možnostiach
erpania finan ných

prostriedkov programu
rozvoja vidieka 2014- 2020
a alších Opera ných
programov 2014- 2020.
Vytypovanie vhodných
aktivít a ich možnosti
financovania prostredníctvom
štrukturálnych fondov EÚ,
konzultácie pri príprave
projektového zámeru, pri
riadení projektu.

osobohodina 17,--

B) Príprava
projektu

Príprava žiadosti o NFP do
PRV 2014 -2020  s
prílohami- opis projektu,
rozpo et projektu, príprava a
poskytnutie sú innosti pri
príprave alších povinných

osobohodina 17,--

peter
Obdélník

peter
Obdélník



príloh projektu, expedovanie
celého projektového spisu a
zaslanie na RO.

C) Analýzy a
štúdie

Vypracovanie analýz a štúdií
v oblasti environmentálnej a
ekonomickej udržate nosti
projektov vrátane štúdií
uskuto nite nosti.

osobohodina 17,--

D) Projektový
manažment

- projektový manažment
(riadenie celého projektu a
projektového tímu v súlade so
zmluvou o NFP, so žiados ou
o NFP, ostatnými
relevantnými právnymi
normami),
- finan né riadenie (súlad
realizácie so schváleným
rozpo tom, spracovanie
žiadostí o platbu, žiadostí o
zú tovanie, kontrola
dodávate ských faktúr,
finan né ukon enie realizácie
projektu...),
- monitoring projektu
(spracovanie monitorovacích
správ),
- administrácia projektu
(administratívna agenda
projektu)

osobohodina 17,--

3. Celkový maximálny finan ný limit pre objednávky za poskytnuté služby pod a ods.2 tohto
lánku uzatvorené po as platnosti a ú innosti tejto zmluvy je:

19 900,00 EUR bez DPH
(slovom – devätnás tisícdevä sto eur).

Merná jednotka  - celkom         1 170,5  po et  osobohodín

4. V cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovate a spojené s predmetom zmluvy.

5. Predmet zmluvy bude realizovaný na základe objednávky, ktorú vystaví objednávate
a platby na základe poskytovate om vystavenej faktúry po zrealizovaní konkrétnej
poskytnutej služby a doru enej objednávate ovi v dvoch originálnych vyhotoveniach.

6. Faktúra musí obsahova  podstatné náležitosti uvedené v ustanovení § 74 ods. 1 zákona .
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávate  je
oprávnený vráti  bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to najneskôr v
de  jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynú  lehota splatnosti. Nová
lehota splatnosti za ne plynú  odo d a doru enia opravenej faktúry objednávate ovi.

peter
Obdélník

peter
Obdélník



7. Objednávate  uhradí oprávnene ú tovanú sumu do 14 dní odo d a doru enia faktúry. Pre
tento ú el sa za de  úhrady považuje de  odpísania príslušnej sumy z ú tu objednávate a.

l. V
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovate  je povinný pri poskytovaní predmetu zmluvy kona  s potrebnou odbornou
starostlivos ou a v súlade s platnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi.

2. V prípade, ak poskytovate  zabezpe uje innosti pod a zmluvy prostredníctvom tretích
osôb, poskytovate  zodpovedá objednávate ovi osobne za ich riadne vykonanie.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú k vzájomnému spolupôsobeniu a zaväzujú sa vzájomne
informova  o  akýchko vek  zmenách  súvisiacich  s  predmetom  zmluvy,  ktoré  by  závažne  a
podstatne narušili ich plnenie.

4. Objednávate  je povinný poskytovate ovi poskytnú  v as všetky pokyny, písomnosti,
informácie, prípadne iné podklady, ktoré sú potrebné na zabezpe enie predmetu zmluvy.
Objednávate  zodpovedá poskytovate ovi za obsah, správnos  a úplnos  poskytnutých
podkladov.

l. VI
Dôverné informácie

1. Všetky informácie a údaje, i už v písomnej, ústnej alebo elektronickej podobe, ktoré sa
týkajú zmluvy, jej zmluvných strán, vrátane kópii akejko vek dokumentácie súvisiacej so
zmluvou, ktoré boli sprístupnené zmluvným stranám alebo ich zástupcom, i už pred
uzatvorením alebo po uzatvorení tejto zmluvy, ako aj ostatné údaje ozna ené ako „dôverné“
sa považujú za dôverné informácie s výnimkou informácií alebo údajov, ktoré:

a) sú verejne dostupné alebo sa stanú všeobecne známe na základe plnenia zmluvy,

b) sa niektorej zmluvnej strane sprístupnia zo zdroja, ktorým nie je druhá zmluvná strana,
o bude preukázate né na základe písomných záznamov alebo iného primeraného

dôkazu,

c) mala zmluvná strana k dispozícii už pred ich prevzatím od druhej zmluvnej strany a
neviazali sa na ne žiadne obmedzenia oh adom ich použitia alebo zverejnenia.

2. Dôverné informácie sa budú uchováva  v tajnosti a nebudú sa poskytova  tretím stranám,
reprodukova  alebo iným spôsobom zverej ova , s výnimkou:

a) prípadu, ke  získa predchádzajúci písomný súhlas druhej zmluvnej strany alebo

b) prípadu poskytnutia príslušnej informácie štátnemu alebo inému orgánu na splnenie
povinnosti vyplývajúcej zo zákona.

3. Každá zmluvná strana bude zabezpe ova , aby akáko vek osoba, ktorej dôverné informácie
oprávnene sprístupní, dodržala svoj záväzok ml anlivosti v zmysle podmienok tohto lánku.



l. VII
Komunikácia zmluvných strán

1. Všetky právne úkony smerujúce k zmene alebo zrušeniu zmluvy vyžadujú písomnú formu.

2. Emailová korešpondencia zmluvných strán obsahujúca oznámenie, požiadavku alebo
súhlas, ktoré budú ma  zásadný vplyv na predmet zmluvy, bude potvrdená originálom
doru eným poštou podpísaným oboma zástupcami zmluvných strán.

3. Zmluvné strany budú používa  kontaktné adresy, ktoré sú uvedené ako sídla zmluvných
strán.

l. VIII
Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy môže ktoráko vek zo zmluvných strán odstúpi  v prípade podstatného
porušenia zmluvných podmienok a v ostatných prípadoch stanovených v zákone . 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Odstúpenie od zmluvy musí by  druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné. V
odstúpení musí by  uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Ú inky
odstúpenia od zmluvy nastanú d om, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení doru ené
druhej zmluvnej strane.

3. Zmluvu môže ktoráko vek zo zmluvných strán ukon  aj výpove ou doru enou druhej
zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 12 mesa ná a za ína plynú  prvým d om kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpove  doru ená druhej zmluvnej strane.

l. IX
Závere né ustanovenie

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu ur itú - 3 roky alebo do vy erpania finan ného limitu
stanoveného v l. IV ods. 3 zmluvy.

2. Zmluva môže by  zmenená alebo doplnená na základe dohody zmluvných strán iba formou
písomných dodatkov, ktorú budú neoddelite nou sú as ou zmluvy.

3. Právne vz ahy neupravené zmluvou sa budú riadi  ustanoveniami zákona . 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

4. Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali by  neplatnými už v as jej uzavretia alebo sa
stanú neplatnými po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnos  ostatných ustanovení
zmluvy.

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dva
rovnopisy.

6. Zmluva nadobúda platnos  d om jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán
a ú innos  d om nasledujúcom po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47 zákona .
40/1964 Zb. Ob ianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva sa povinne



zverej uje v súlade so zákonom . 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené zmluvu uzatvori . Zmluvu si pred jej
podpísaním pre ítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli a zmluvu uzatvárajú na základe
ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, o potvrdzujú
svojím podpisom.

V Považskej Bystrici, d a 11.04.2016                  V Starej Myjave, d a  11.04.2016

Za objednávate a:         Za poskytovate a:

..............................................        ..............................................
          Peter Stoklasa                                                    Ing. Radim Matyáš
      konate  spolo nosti                                               konate  spolo nosti
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