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E envtrex
Zm|uva
o poskytovanís|užieb
č.í50320íí
predpisov
v zmys|e
zákona
Zb.Obchodného
zákonníka
Vznenineskoršich
uzatvorená
č'513/1991
(d'alejZmluva
)

zmluvni
stranv:
'l.objednávate|'I
meno:
Regionálna
rozvojová
agentúra
senica
obchodné
Adresa
sid|a:
Námestie
os|obodenia
9i21,90501senica
|Č0;
37840100
otČ:
2021895260
|Vleno
zástupcu: |ng.Jaros|av
Barcaj- predseda
štatutámeho
+421903342448
Te|efónne
čislo|
barcaj@nas'sk
E-mai|ová
adresa|
2.Dodávateť:
meno;
Envirex'
s'r'o'
obchodné
Adresasidla:
Rezedová
20'82101Bratis|ava
45471533
|Č0:
D|Č:
2023014785
|ČDPH|
sK2023014785
|Vleno
Štatutárneho
zástupcu:Gabrie|a
Naštická'
konateLka
Bankové
Tatrabanka
a's'
sooienie:
Čisto
rietu:.
2921835730
|11oo
plneniZm|uvy
Vtomto
znení:
zm|uvné
strany
sadohod|ina

t.

plnenia
zmluvy
Predmet
pre
strategických
dokumentov
Predmetom
tejtozmluvyje poskytnutie
s|uŽby. spracovanie
pro]ekt
Programu
cezhranične]
spolupráce
s|ovenská
repub|ikaČeská
región.vrámci
,,spoločný
Íepub|ika
2007-2013'
Požadovaná
s|užba
v rozsahu:
vypncovanú
na základedvoch
a) spracovanieprieníkovej
analýzyÍozvojov!ú
stratégii,
- dokumenty
pre
(za
pre
22
aza
ČR
24
obci)
rozvojových
dokunentov SR
obcÍ
vpredpisanon
roz\ahuzabezpečí
obstarávatel
do 10dníod podpisuznluvy.Na základe
potieb a cie\ov
zostavená
analýza
spoločných
a odlišných
uvedených
dokunentov
bude
l(toréboli te\efonicky
v Énci politikyrozvojaučenýchregiÓnov.Na základedispozicií,
poskýnuté
akopodkladpre s.w.o'T'
obstarávate|on
budeprieniková
analýzaspracovaná
a rozvojovú
stratégiu
spo/očné|,o
s/oýenskoieského
územného
zoskupenia,

d
enVITEx

ěliřt,f-*Hi-."
D)

prioritna slovenskEa Ceskejstrane'
a zapIacovanie
spncovanie spoločnejstratégie
plán'
sa Íinančný
cezhrcničného
regiónua vyčísli
sa spoločná
stratégia
sfoÍnuluje
stntégiabudezostavenána základe
a konuníkačnej
stratégie.
Pripravanarketingovej
Presnýrozsah,
zoskupenie
úzennejspolupÍáce'
novozaložené
zadaniaobstarávateÍa
Ne
presne
na základezáverov
definovaný
EzÚs bude
cielovéskupinya spósobkomunikácie
v znyslebodub'
spoločnej
stratégíe
.

p|nenia
Časa miesto
|V]iesto
reaIizácie:
pInenia
zmluVyI
Začiatok
:
Koniecplnenia
zmluvy

agentúÍa
senica'
Regioná|na
rozvojová
9/21,
Námestie
oslobodenia
90501Senica
účinnosti
zm|uvy
nadobudnutim
30.I1.2011

t.
podmienky
cena a p|atobné
spojené
s p|nením
vsebevšetky
nák|ady
cenaazah|,ňa
zmluvyje Výsledná
1 . cena predmetu
predmetu
ce|ého
predmetu
na zmluvnej
ceneza p|nenie
Zm|uvné
stranysa dohod|i
Zm|uvy'
zmluvy
takto:
Predmetdielal

Rozsah
vhod.

pdc Cena
DPH

bez DPH(20%)

x
5.000,EUR
250hod
spracovanie p enikovej ana|ýzy
20,-EUFVhod
Vzmvs|é
bodu1 a')
175hodx
3 500,-EUR
spÉcovanie spo|očnejshatégie
20,-EUR/hod
v zmvsle
bodu1 b.)
1.600,EUR
80hodx
PÍípÍava
makelingovej
a komunikačnej
20.-EUR/hod
v zmvs|e
bodu1 c']
slra|éaie
't0.t00..EUR
SPOLU

EUR
1.000,-

Cenas DPH
6 000,-EUR

700,.
ÉUR

4.200,EUR

320,-EUR

1 920,-EUR

2.020,EUR

EUR
12'í20'.

ie
die|aie spo|u10.'|00EUR. Dodávateť
ce|kovázm|uvnácena za olnenieDredmetu
jednot|ivých
p|atite|bm
častí'
a ie výsledkom
súčtu
DPH.lJVedená
cenajekonečná
bezDPH: 10.100,-EUR
Cenacelkom
2.020,EUR
DPH:
12.120,EUR
Cenacelkoms DPH:
eur
slovom: dvanásttisicstodvadsat'
Z. Z. aje
|VFsR č'87/1996
a Vyh|áškou
v súlade
so zák' č' 18/1996
2. cena je spracovaná
ce|ej
dobyplalnostizm|uvy'
maximá|na
a záváznápočas

Ě-Ei*F*.hr;-."

4

envlrex

právofakturovať
prevzatých
prácVzmys|e
3. DodáVate|bvi
Vznikne
na základeobjednávate|bm
je
predmetu
p|nenia
zm|uvy
uvedeného
vč|ánku
1. s|uŽby možné
fakturovať
samoslatne
za
jednol|ivé
Vzmys|e
ukončené
ce|ky
bodu1a.)až'|c.)
4 . Faktúra
musímaťná|ežitosti
daňového
dok|adu
v zmys|e
Z' z' o dani
s l5 ods'2zák'č'289/95
pndanej
pÍedpisov
z
hodnoty
v znenineskoršich
podlabodu4 tohtoč|ánku'
5' V prípade,
Žefaktúra
nebude
obsahovať
náleŽilosti
objednáVale|'je
ju
vrátiť dodáVatefovi
opÍávnený
na dop|nenie.
V takompripade
nová|ehota
splatnosti
zaóne
p|ynúť
doručenim
opravenej
faktúry
objednávateíovi'
je povinný
objednávatel
uhradiť
fakturovanú
faktúry'
sumunajneskór
do30dnioddoÍUčenia
je
p|atby
Faktúrazap|atená
v čase,
kedydójdek odpisaniu
z účtu
objednávatera.
objednávatel
má
práVoodmietnuť
prevzatie
p|nenia
ponukou
Vprípade,
Žesa predmet
nezhoduie
s pred|oŽenou
dodáVate|'a.
je spo|uÍinancovaná
7 . DodáVate|'sa
zavázuje
uvádzať
na faktúrach
text'Žedodaný
tovar's|uŽba
v rámcipÍojektu
región,,
realizovaného
VrámcioP cezhraničnej
spo|upráce
SR'ČR
''spo|očný
2007-13.

tv.

|'Jroky
z omeškania
a pokuty
požadovaného
predmetu
p|nenia
1' V pripade
nedodrŽanja
dohodnutého
terminu
dodania
móŽe
pokutu
objednávatel
účtovať
dodáVatelovi
zm|uvnú vo Výške0,05o/o
za každý
deňomeškania
z celkovej
zmluvnej
ceny.
peňaŽného
2' Ak ie objednávate|'
vomeškani
záVázku'móžedodáVatef
s p|nením
účtovať
objednávatelovi
z
vo
úrok omeškania výške0'050/0
z nezap|atenej
sumyza každýdeň
omeŠkania'
záveÍečné
ustanovenia
1 . zm|uvné
stranyprehlasujú,
ŽeVčaseuzavretia
tejtozm|uvy
niesúimznámeŽiadne
oko|nosti,
ktoré
by bráni|i'
a|ebo
vy|učova|i
uzavretie
takejto
zm|uvy'
respektíVe,
ktoré
bymoh|i
byťVáŽnou
prekážkou
kjejsp|neniu.
p|atnosť
prijalého
2. Tátozm|uva
nadobúda
dňomdoručenia
návrhu
najejuzavretie
Úe uzavretá)
podnijeizverejnenia
a je účinná
dňomnasledujúcim
naweboveistÍánke
objednáValela'
pisomne
3 . Všetky
zmeny'a|ebododatky
tejtozm|uvy
musiabyťodsúh|asené
obomazm|uvnými
prostriedkov
stranami
akoajposkytovatelom
finančných
a stanú
sajeineodde|iie|'nou
súčasťou.

p|atnosť
4 . zm|uvné
stranymajÚprávoukončiť
dohodou
lejtozm|uvy
obochzm|uvných
strána|ebo
poruŠenia
v 2.mesačnej
výpovednej
|ehotezdóvoduzávaŽného
tejtozm|uvy
ustanoveni
ktoroukolvek
zozm|uvných
strán.
porušenie
5 . za záyaŽné
zo stranydodávatela
tejtozm|uvy
sa povaŽuje
nedodÉanie
terminu
predmetu
p|nenia
projektu'
dodania
o Viacako30dnioproti
dohodnutému
terminu
uskutočnenia

El!*'r-*l*."*:;*r" E

.nuí.*

partnerov
riadisa v.zéah
zm|uvných
o ktorých
táto zm|uvanepojednáva
6. V pripadoch,
obchodného
zákonnika.
ustanoveniami
pÍičom
obdrži
dvea oodáVate|'
Vpiatichexemp|ároch,
objednávateÍ
7. Zmluva
bo|aVyhotovená
preposkytovateÍa
Zmluva
FP.
dvevyhotovenia
tejto
zm|uvy
ajedna

4 , !o't
,Jz.,,!úta
ENVIBEX,t

R...dová

20. 821 01

tÓo: 45 471

:
objednávatel:
zm|Uva
nadobud|a
ú

