
ZMLUVA O DIELO 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

[.1. Zhotoviteľ 

názov - MEDEX SLOVAKIA s.r.o. 

sídlo - UI. gen. Klapku 2962/32 945 01 Komárno 

IČO : 50506609 
DIČ: 2120362354 

Zast. z Adrián Horváth — konateľ 

(ďalej len ako „Zhotoviteľ"“) 

Objednávateľ 
Názov : Obec Vydrany 
sídlo : Vydrany 71, 93016 Vydrany 
IČO : 00228788 
DIČ : 2021129913 

zast. - Mgr. Ladislav Balódi- starosta obce 

(ďalej iba ako „Objednávateľ“) 

1.2. Zmluvné strany uzatvárajú podľa $ 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto Zmluvu o dielo (ďalej len 

"Zmluva“): 

yA P MET ZMLUVY 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je : 

Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci 
„OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 Podpora opatrovateľskej služby 1L.“ pre financovanie projektu Objednávateľa 

(ďalej len ako „Žiadosť“): a poskytnúť súvisiace poradenstvo. 

3. VYHOTOVENIE ŽIADOSTI 
3.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť, a všetky informácie, podklady, 

dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícií, a ktoré od neho bude Zhotoviteľ požadovať, 

potrebné na splnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví Žiadosť na základe 

súčinnosti poskytnutej Objednávateľom a na základe dokumentov a informácií. ktoré Objednávateľ v rámci 

tejto súčinnosti na požiadanie Zhotoviteľovi vydá. Zhotoviteľ nezodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov 

v ních uvedených. 

3.2. Po obdržaní všetkých potrebných dokumentov a informácií od Objednávateľa Zhotoviteľ vyhotoví Žiadosť, 

a odovzdá ju Objednávateľovi najneskôr 1 deň pred uplynutím lehoty uvedenej vo Výzve na predkladanie 

Žiadostí, a zároveň mu oznámi termín, kedy bude možné v súlade s Výzvou Žiadosť na Riadiacom orgáne 
podať. 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje skontrolovať vypracovanú Žiadosť pred odovzdaním na Riadiaci orgán a to najmä 

zoznam Oprávnených nákladov. 

4. ODMENA APLATOBNÉ PODMIENKY 
4.1. Za vyhotovenie Žiadosti podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za 

vyhotovenie diela v nasledovných splátkach: 

41.1. 1. platba vo výške- 4? „- EUR, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní po podpise 
tejto zmluvy 

4.1.2. 2. platba vo výške zodpovedajúcej 1, % z výšky oprávnených výdavkov projektu schválenej na 
základe Zhotoviteľom vypracovanej Žiadosti, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní 
od obdržania finančnej podpory formou dotácie. 

1.1. Cena diela uvedená v bode 4.1 tejto zmluvy obsahuje aj poplatky za poštovú alebo kuriérsku prepravu, ktoré 

bude Zhotoviteľ zabezpečovať v mene Objednávateľa. Objednávateľ zároveň týmto dáva súhlas, aby
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Zhotoviteľ zabezpečil poštovú prepravu v mene objednávateľa, ktorá sa týka predmetu tejto zmluvy v zmysle 
bodu 2.1. 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA 
Pre prípad porušenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť odmenu podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, sa zmluvné 
strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením 
dlžnej sumy. 
Omeškanie Objednávateľa so zaplatením odmeny sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti, 
a zakladá právo Zhotoviteľa kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní 
s platením čo i len časti odmeny, má Zhotoviteľ právo pozastaviť vyhotovovanie Žiadosti, resp. poskytovanie 
služieb v zmysle bodu 2.1 Zmluvy. 
Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Žiadosti Objednávateľovi počas doby, za ktorú je Objednávateľ 
v omeškaní s povinnosťou poskytnúť súčinnosť a odovzdať Zhotoviteľovi vyžiadané dokumenty podľa bodu 
3.1. Zmluvy, a počas doby, za ktorú je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu 
alebo jej časť podľa tejto Zmluvy. 
Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov k 
spracovanou osobných údajov Objednávateľa pre vlastné potreby Zhotoviteľa na účely súvisiace s touto 
Zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov 
Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ zašle faktúru za poskytnuté služby, v elektronickej podobe. Faktúra 
bude zasielaná z e-mailovej adresy burgelGepicpartner.sk. Elektronicky vyhotovované faktúry budú 
odberateľovi zasielané ako dokument PDF /ďalej len elektronická faktúra/ na e-mailovú adresu: 

  

Elektronická faktúra je zmluvnými stranami považovaná za plnohodnotnú faktúru, ktorá je náhradou faktúry 
listinnej (papierovej) forme. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Zmluvné strany sú si vedomé, že samotným vyhotovením a podaním Žiadosti ešte nevzniká Objednávateľovi 
nárok na finančnú pomoc, Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vznik akejkoľvek škody 
Objednávateľovi súvisiacej s plnením tejto zmluvy, alebo prípadným neschválením Žiadosti, 
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom, 
vyhotovení spolu s prílohami. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke Objednávateľa. Objednávateľ je povinný túto 
Zmluvu zverejniť do 10 dní od podpisu oboma zmluvnými stranami, 
Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú ím jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich 
slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

  

Za Zhotoviteľa: Za Objednávateľa: 
V Komáre, dňa: 17.5. 2094 Vydrany, dňa: | 22. O$ ZO2/ 

MEDEX SLOVAKIA s.ro. 
Ul. gen. Klapku 2962132 

945 01 Komárno 
IČO: 50 08 603, DIČ: 2120362354 

    

b 
MEDEX SLOVAKIA s.r.o. 
Adrián Horváth - konateľ 

  

lislav NA starosta,


