
RÁMCOVÁ ZMLUVA o POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

uzatvorená podl'a š 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len

„Zmluva“, alebo „Rámcová zmluva")

Zmluvné strany:

objednávateľ
Názov: Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Sídlo: Považské Podhradie 333, 017 04 Považská Bystrica
|čo: 31513314
DIČ: 2020439883
|č DPH: $K2020439883
Štatutárny zástupca: Petr Stoklasa, konateI'spoločnosti
(ďalej len ,,objednávatel"')

Poskytovateľ
FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o.
Stará Myjava 292
907 01 Stará Myjava
|čo: so 066 950
DIČ: 2120168688
|č DPH: SK2120168688
Štatutárny zástupca: Ing. Radim Matyáš , konateľ spoločnosti
(ďalej len „poskytovateľ")

Čl. |
východiskové podklady

Podkladom pre uzatvorenie Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva“) je ponuka
úspešného uchádzača zo dňa 6. 4. 2021 predložená v rámci Výzvy na predkladania ponúk zo dňa 1.
4. 2021 vyhlásenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. ||
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok poskytovateľ a spolupracovať s objednávateľ om a
poskytovať mu služby voblasti ,,Poradenstva, prípravy a riadenia projektov z fondov EU a
národných zdrojov" (ďalej len ,,poradenstvo"). Rozsah plnenia poskytovateľ a voči
objednávateľ ovije podrobne špecifikovaný v čl. lll. tejto Zmluvy.



2.

b)

d)

Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať služby a všetky stým súvisiace
činnosti podl'a tejto Zmluvy, že disponuje takými kapacitami aodbornými znalosťami,
ktoré sú kposkytovaniu služieb potrebné, že má dostatok skúseností stakouto činnosťou,
čím je spôsobilý uskutočňovať činnosti podl'a tejto Zmluvy riadne, odborne, vsúlade s
príslušnými právnymi predpismi a pokynmi objednávateľ a.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok objednávateľ a prevziať plnenie od poskytovateľ a a
zaplatiť poskytovateI'ovi odmenu podľ ačl. V tejto Zmluvy.

Čl. |||
Rozsah a spôsob plnenia predmetu zmluvy

Službami sa na účely tejto Zmluvy rozumie:

Poradenstvo a reporting
o Poskytovanie pravidelných informácií o možnostiach čerpania finančných

prostriedkov z fondov EU a národných zdrojov. Vytypovanie vhodných aktivít a ich
možnosti financovania prostredníctvom fondov EÚ a národných zdrojov.

Príprava projektov
o Konzultácie pri príprave projektového zámeru, vypracovanie projektového zámeru,

príprava žiadosti o NFP a spracovanie žiadosti o NFP vrátane dohodnutých príloh.

Analýzy a štúdie
o Vypracovanie analýz a štúdií v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľ nosti

projektov vrátane štúdií uskutočniteI'nosti.

Projektový manažment
o Projektový manažment (riadenie celého projektu a projektového tímu v súlade so

zmluvou o NFP, so žiadosťou o NFP, finančné riadenie (súlad realizácie so schváleným
rozpočtom, spracovanie žiadostí o platbu, kontrola dodávate|'ských faktúr, finančné
ukončenie realizácie projektu), monitoring projektu (spracovanie monitorovacích
správ), administrácia projektu (administratívna agenda projektu), vypracovanie správ
o udržateľ nostiprojektov.

Čl. |v
Práva a povinnosti zmluvných strán

Poskytovateľ sa zaväzuje pre ObjednávateI'a poskytovať služby v súlade s podmienkami
dohodnutými v tejto rámcovej zmluve.
Objednávatel' a Poskytovateľ sú si navzájom povinní poskytovať potrebnú súčinnosť ,
informácie, podklady, zdroje, dáta a rozhodnutia v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie
služieb.
Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie a/alebo vady poskytovaných služieb v rozsahu, v
akom také vady alebo omeškanie boli spôsobené chýbajúcimi alebo nesprávnymi
informáciami a/alebo nedostatkom inej súčinnosti na strane Objednávateľ a,v prípade, že
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objednávatel' bol o takýchto chýbajúcich alebo nesprávnych informáciách Poskytovateľ om
včas a písomne oboznámený.
Poskytovate|'sa zaväzuje plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto rámcovej zmluvy riadne a včas,
a to na základe profesionálnych štandardov.

Čl. v.
Cena a podmienky plnenia predmetu Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna celková cena za služby poskytnuté na základe tejto
rámcovej zmluvy je vo výške 40 000,- EUR bez DPH. objednávatel' nie je povinný vyčerpať
finančný limit plnenia uvedený v tomto bode. Celková cena za služby je súčet cien za
objednané a riadne poskytnuté služby na základe rámcovej zmluvy uzavretej s
Poskytovateľ ompo dobu jej účinnosti.
Cena za poskytnutie jednotlivých služieb za hodinu a osobu je 27,- EUR bez DPH.
Poskytovatel'je oprávnený vystaviť faktúru za riadne a včas poskytnuté služby vždy ku koncu
príslušného mesiaca.
Podkladom pre úhradu ceny za riadne a včas poskytnuté služby podl'a tejto rámcovej zmluvy
je faktúra, vystavená Poskytovateľ om a riadne doručená objednávateľ ovi. Za správne
vyčíslenie sadzby DPH podl'a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov zodpovedá Poskytovatel'v plnom rozsahu.
Poskytovateľ vystaví objednávateľ ovi faktúru v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi za už poskytnuté služby. Poskytovateľ faktúru riadne doručí objednávateľ ovi v
listinnej podobe alebo elektronickej podobe e-mailom na adresu objednávateľ a. Faktúra je
splatná do 10 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Faktúry budú uhradené výhradne
prevodným príkazom.
Všetky doklady súvisiace s touto rámcovou zmluvou zmluvné strany vypracovávajú v
slovenskom jazyku v čitateI'nej forme a tieto doklady musia obsahovať všetky dohodnuté a
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky vyžadované náležitosti.
Faktúra musí obsahovať všetky zákonom požadované náležitosti, a to najmä-označenie
objednávateľ aa Poskytovatel'a, adresy ich sídiel, ich IČO a DIČ, označenie „faktúra“ a jej číslo,
daě. rdaokraŕnatafaěuggrpanxrixitfrairiinvgnzríaraäniecrípc ňazlä aníz, tavu a čislo účtu, faktu rovan ú
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8. Ak faktúra a jej phé nhy nebudú obsahovať všetky predpísal áležitosti, objednávateľ môže

takúto faktúru vr.tko' Poskytovatel'ovi s uvedením nedostz v, ktoré sa majú odstrániť . V
takomto prípade5p|a čína plynúť nová 10-dňová lehota tnosti, a to dňom riadneho
doručenia opraveľ sa faktúry objednávateľ ovi.objednávate v tomto prípade nedostáva do
omeškania.

čl. Vl.
jn Práva a povinnosti zmluvných strá

1. Poskytovatel'je pc, prilný pri plnení predmetu Zmluvy alebo \ amej súvislosti s ním:
o postupovau, potrebnou odbornou starostlivosťc plniť predmet Zmluvy včas,

efektívne ani asúlade so všetkými súvisiacimi predpis: pravidlami,
o zohl'adňov Jprávnené záujmy objednávateľ a,
o vystupovapjnekonať tak, aby účel tejto Zmluvy bol na -ný,



o všetky údaje a informácie, s ktorými príde poskytovateľ do styku alebo o ktorých sa
dozvedel pri plnenítejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa považujú za dôverné a majú
charakter obchodného tajomstva (ďalej len „dôverné informácie"). Poskytovateľ sa
zaväzuje zachovávať mlč anlivosť o dôverných informáciách, používať dôverné
informácie výlučne v súvislosti splnením tejto Zmluvy, neposkytnúť a nesprístupniť
dôverné informácie tretej osobe a prijať všetky opatrenia na ochranu a zabezpečenie
dôverných informácií pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe. Tento
záväzok poskytovateľ atrvá aj po skončení zmluvného vzťahu,

Poskytovatel'je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľ ana nevhodné pokyny, ktoré mu
objednávatel'zadal.
ObjednávateI' na požiadanie poskytovateľ a oznámi poskytovatel'ovi potrebné informácie,
ktoré bude poskytovateľ potrebovať pri plnení tejto Zmluvy na účely riadneho vykonania
činností podl'a tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri vzájomnej spolupráci v zmysle tejto Zmluvy budú bez
zbytočného odkladu navzájom prerokúvať všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť
naplnenie účelu tejto Zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach
potrebných pre ich spoluprácu podl'a tejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky
zmeny a dôležité okolnosti súvisiace splnením predmetu tejto Zmluvy.
Poskytovatel' sa zaväzuje, že bude postupovať vsúlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. v||.
Mlč anlivosť

Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlč anlivosťo všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedia v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy a ktoré sa týkajú druhej zmluvnej strany, resp.
tretích strán.
Za dôverné informácie sa považujú všetky skutočnosti a informácie tvoriace predmet
obchodného tajomstva v zmysle š 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení (ďalej len ,,ObZ"), a ďalej tiež informácie jednoznačne a preukázateľ neoznačené druhou
stranou za dôverné.
Bez dotknutia skôr uvedených ustanovení dôvernými informáciami sú aj akékoľ vekinformácie
obsiahnuté v dokumentoch, podkladoch a materiáloch, ktoré dostal poskytovateľ od
objednávateľ a, ako aj akékoľ vek informácie verejne neprístupné, technické, obchodné alebo
iné informácie, ktoré niektorá strana tejto zmluvy označí ako dôverné, alebo s ktorými sa má
nakladať , vzhľ adom na okolnosti známe druhej strane pri poskytnutí informácií, ako s
dôvernými, alebo akékoľ vek informácie, z povahy ktorých je pochopiteľ né pre akúkoľ vek
osobu, že sú dôverné. Dôverné informácie sú aj akékoľ vektechnické, obchodné - komerčné
informácie, alebo dokumentácia v akejkoľ vek podobe, či už zachytené hmotne alebo ústne
poskytnuté, ako aj informácie prijaté od inej osoby, ako je zmluvná strana, pokiaI'je táto osoba
zaviazaná nimi nakladať ako s dôvernými. Za dôverné informácie sa považujú aj informácie o
pomeroch jednej alebo druhej zo zmluvných strán, jej produktoch, procesoch a výkonoch. V
záujme predchádzania sporom o povahe informácií sa zmluvné strany dohodli, že v prípade
pochybnosti sa informácia má považovať za dôvernú.
Tento záväzok zachovávania mlč anlivostiplatí i po ukončení platnosti tejto Zmluvy. Od tejto
povinnosti môže byť zmluvná strana oslobodená len v prípade, ak tak ustanovuje právny



predpis, alebo písomným vyhlásením druhej zmluvnej strany. Povinnosť mlč anlivosti sa
vzťahuje aj na všetkých zamestnancov poskytovateľ avrátane spolupracujúcich prekladateľ ov
a prechádza aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
Podklady, ktoré prijme poskytovateľ od objednávateľ a, môžu byť použité len v súlade s
predmetom tejto Zmluvy.

Čl. v|||.
Sankcie

Poskytovateľ nie je povinný zaplatiť zmluvnú pokuty vtedy, ak došlo k nesplneniu jeho
povinností pôsobením vyššej moci alebo neplnením povinností objednávateľ a.
V prípade neuhradenia faktúry má poskytovatel'právo požadovať uhradenie zmluvnej pokuty
vo výške 0,1 % z ceny uvedenej na faktúre a to za každý začatý deň omeškania. Objednávatel'
nie je povinný zaplatiť zmluvnú pokuty vtedy, ak došlo k nesplneniu jeho povinností
pôsobením vyššej moci alebo neplnením povinností poskytovateľ a

čl. |x.
Doba trvania Zmluvy

Táto Zmluva zaniká:
o uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy podl'a čl. X. bod 1 tejto Zmluvy,
o písomnou dohodou zmluvných strán,
o vyčerpaním maximálnej hodnoty podl'a čl. V. bod 1 pred uplynutím dohodnutej doby

trvania,
o písomným odstúpením od Zmluvy.

Zmluvu môže ktorákoľ vek zo zmluvných strán ukonči ť aj výpoveďou doručenou druhej
zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 6 mesač náa začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved'doručená druhej zmluvnej strane
Objednávatel' má právo odstúpiť od tejto Zmluvy s účinkom odstúpenia ku dňu jeho
písomného doručenia poskytovatel'ovi v prípade, ak si tento, aj napriek predchádzajúcemu
písomnému upozorneniu objednávateľ a riadne a včas neplní svoje povinnosti podl'a tejto
Zmluvy.
Poskytovateľ máprávo odstúpiť od tejto Zmluvy s účinkom odstúpenia ku dňu jeho písomného
doručenia objednávateľ ovi v prípade, ak objednávateI' je opakovane aj napriek písomnému
upozorneniu poskytovateľ av omeškaní so zaplatením ceny poskytovatel'ovi alebo jej časti.
V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti zo Zmluvy do dňa
účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľ adávky a záväzky
vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od tejto Zmluvy.

Čl. x.
Spoloč néa záverečné ustanovenia

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 48 mesiacov od podpisu tejto Zmluvy.



Zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou formou vzostupne očíslovaných dodatkov
podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
Ak by niektoré z ustanovení tejto Zmluvy boli súdom alebo iným príslušným orgánom
vyhlásené za neplatné, resp. neap|ikovateI'né, nebude týmto dotknutá ani obmedzená
platnosť , účinnosť a vykonate|'nosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom sa zmluvné
strany zaväzujú, že neplatné, resp. neaplikovateľ néustanovenie tejto Zmluvy bude nahradené
iným právne relevantným ustanovením, resp. samostatnou dohodou sledujúcou účel
neplatného, resp. neaplikovatel'ného ustanovenia.
Vo veciach, ktoré nie sú výslovne upravené vtejto Zmluve, platia príslušné ustanovenia zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami na základe Zmluvy sa budú prednostne riešiť
dohodou zmluvných strán. Ktorákoľ vek zmluvná strana je oprávnená predložiť spor na
vyriešenie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky podl'a slovenského práva.
Poskytovateľ podpisom osôb, oprávnených za neho konať , pripojeným na tejto Zmluve,
udeľ ujesvoj výslovný súhlas objednávateľ ovis poskytnutím a spracúvaním informácií, údajov,
vrátane kópie každého dokumentu súvisiaceho s touto Zmluvou, týkajúcich sa obchodného
vzťahu, založeného touto Zmluvou, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, tretím
osobám.
Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľ u, k jej uzavretiu
nepristúpili za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah im je zrozumiteľ ný a jasný, čo
potvrdzujú aj svojimi podpismi.
Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom poskytovateľ dostane jedno
vyhotovenie a dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľ a.

V Myjave , dňa .........

Za poskytovateľ a:
/ FUTURE IVMNAGEMENT SK s.ro

/ 9
Myjava 292 ' '

v Stará \4—-
6
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V Považskej Bystrici, :lňa ........................................ ..

maria
Obdélník

maria
Obdélník


