Zmluva o poskytovaní služieb

Objednávateľ:

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:

Obec Modrany
Hlavná 337, 946 33 Modrany
00306584
2021046709
Štefan Édes, starosta obce

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
V zastúpení:
Zapísaný v:

SiGaMa, s.r.o.
Jazerná 17 945 01 Komárno
45853169
2023139206
SK2023139206 podľa §7a
.......................................................
.......................................................
PhDr. Margita Dömeová, konateľ
Obchodný register Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27661/N

(ďalej len „objednávateľ“)
a

Poskytovateľ:

(ďalej len „poskytovateľ“)

sa dohodli, že vzájomné vzťahy pri poskytovaní služieb formou organizovania kurzu na tému:
„Ako začať podnikať – kurz rozvoja osobných zručností“ sa upravia zmluvou podľa § 269 ods.
2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
s nasledovným znením:
I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb formou organizovania kurzu na tému: „Ako
začať podnikať – kurz rozvoja osobných zručností“ financovaného zo zdrojov: Program
spolupráce Interreg V-A SK – HU / Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border
Cooperation Programme.
2. Podrobný rozpis poskytovaných služieb je prílohou č. 1 k Zmluve o poskytovaní
služieb.
3. Poskytovateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy je financovaný zo
zdrojov: Program spolupráce Interreg V-A SK – HU / Interreg V-A Slovakia Hungary
Cross Border Cooperation Programme.

Povinnosti zmluvných strán

II.

1. Poskytovateľ je povinný dodať predmet zmluvy najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa
odoslania jednostrannej písomnej objednávky na každý požadovaný úkon podľa prílohy č.
1 tejto zmluvy.
Presný termín uskutočnenia kurzu: na základe vzájomnej dohody medzi zadávateľom a
víťazným uchádzačom (1.augusta 2018 – 30. apríla 2019)
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť sumu za splnenie predmetu zmluvy
uvedenú v Čl.3 tejto zmluvy.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich
s realizáciou tejto zmluvy, ako aj o všetkých skutočnostiach a informáciách získaných od
objednávateľa.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude zaobchádzať s informáciami, údajmi objednávateľa,
ako s dôvernými informáciami. Poskytovateľ sa zaväzuje, že takéto dôverné informácie
nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ďalej kopírovať a/alebo
poskytovať tretím osobám s výnimkou tretích osôb, ktoré zabezpečujú splnenie predmetu
tejto zmluvy.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne poskytovateľovi pravdivé a neskreslené informácie
potrebné na realizáciu objednaných služieb v rozsahu zodpovedajúcom požadovanej
odbornej pomoci a vytvorí tým poskytovateľovi podmienky pre výkon jeho činnosti v zmysle
tejto zmluvy.

III.

Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet zmluvy je nasledovná:

Ako začať podnikať – kurz
rozvoja osobných zručností“

IV.

bez DPH

20%
DPH

s DPH

4 032,00 EUR

-

4 032,00 EUR

Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť sumu za poskytnuté služby podľa
Čl. 3 tejto zmluvy.
2. Faktúra za odmenu poskytovateľovi za poskytnuté služby bude vystavená
poskytovateľom a uhradená objednávateľom so splatnosťou 30 dní od vystavenia.
3. Akákoľvek platba zo strany objednávateľa voči poskytovateľovi sa považuje za
uhradenú v deň jej pripísania na účet poskytovateľa.
4. Poskytovateľ môže vystaviť faktúru v celosti, alebo po častiach na základe preberacích
protokolov potvrdených oboma zmluvnými stranami.
V.

Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ zodpovedá za zabezpečenie potrebných podkladov súvisiacich
s predmetom tejto zmluvy. Tieto podklady objednávateľ v úzkej súčinnosti a za pomoci
poskytovateľa zabezpečí v najkratšom dohodnutom termíne.

2. V prípade, ak objednávateľ predloží poskytovateľovi nesprávne údaje, resp.
informácie, poskytovateľ nezodpovedá za prípadné následky a škody, ktoré by týmto
objednávateľovi vznikli.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa požiadaviek odberateľa v náležitej
kvalite.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje k diskrétnemu používaniu informácií.
5. Vzťahy neupravené ustanoveniami tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
6. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných
strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného
a očíslovaného dodatku k zmluve odsúhlaseného a podpísaného všetkými zmluvnými
stranami.
7. Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči Poskytovateľovi kontrolu
obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu počas
piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní
zamestnanci sú:
➢ Poskytovateľ a ním poverené osoby,
➢ Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
➢ Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby,
➢ Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
➢ Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
➢ Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.
8. Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z toho jeden pre poskytovateľa dve pre
objednávateľa.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, rozumejú jej a na znak súhlasu
ju podpisujú.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami,
účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce
podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako aj po splnení odkladacej podmienky nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
ktorá spočíva v tom, že príde k podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku medzi Objednávateľom a príslušným poskytovateľom pomoci pre projekt
objednávateľa uvedený v čl. 1 bod 1.
V Modranoch, dňa ........................

V Komárne, dňa .....................................

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

____________________

___________________

Príloha č. 1 Podrobný rozpis požadovaných služieb
Rozvoj osobných zručností - Ako začať podnikať

hod

1. deň

8

Obnovenie zamestnaneckých zručností
Organizácia pracovného
času
zásady plánovania času, bariéry plánovania času,
sebariadenie, písomné plánovanie
hodnoty vlastného času a jeho efektívne využívanie,
Organizácia voľného času
zlodej času, relaxácia
základná charakteristika systému riadenia,
Čo potrebujem k
ekonomická základňa podnikania, prvé kroky k
podnikaniu
samozamestnaniu (podnikaniu)
prekonávanie bariér pri dosahovaní cieľov, hodnotová
orientácia, životné ciele a priority, sebaobrana,
Obnovenie sebadôvery
aktivácia psychických schopností
spracovanie podnikateľského zámeru, kalkulácia a
Podnikateľský zámer
spracovanie rozpočtu
2. deň

Sebapoznávanie
stres
Poznanie iných

1
2

1
3
8

Sebapresadenie
Predstavenie sa účastníkov, Vytvorenie skupiny
účastníkov vzdelávania
Menovanie slabých a silných stránok s akcentom na
posilnenie kladných vlastností
vyrušovanie a jeho zvládanie, strata koncentrácie,
syndróm vyhorenia
HALO efekt, prvý kontakt, predsudky, predošlé
skúsenosti

Vytvorenie skupiny

1

1
1
1
2

Komunikačné zručnosti

asertivita, verbálna a non verbálna komunikácia,
predstavovanie, písomný prejav, ako povedať "nie"

2

Zvládanie stresu

organizácia času, riešenie medziľudských vzťahov,
konflikt a ako ho riešiť, autogény tréning,
psychohygiena

2

Ako začať podnikať
osobných zručností“

–

kurz

rozvoja

bez DPH

20% DPH

s DPH

4 032,00 EUR

-

4 032,00 EUR

V Komárne, dňa .................................
______________________________
Podpis

