
ZMLUVA 
o poskytnutí služieb 

uzavretá podľa ustanovení§ 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 

medzi 

1. Objednávateľom: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
štatutárny zástupca: 

Bankové spojenie: 

a 

Poskytovateľom: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
IČDPH: 
DIČ: 
Zapísaný: 
Bankové spojenie: 

Mesto Zlaté Moravce 
Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
00308676 
2021058787 
Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor 

VÚB Banka Nitra, 33422162/0200 

Alexander Consulting, s.r.o. 
Radlínského 34/A, 81107 Bratislava 
TomášJančo,konateľ 

47 223 502 
SK 2023846154 
2023846154 
na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka 90536/B 
ČSOB Banka Bratislava, 4018639660/7500 

Preambula 

Zmluva o poskytnutí služieb sa uzatvára na základe výsledkov z verejného obstarávania s názvom Kurz 
pre komunikačné zručnosti pre projekt „Ďalšie vzdelávanie - cesta k zlepšeniu kvality života 
seniorov". Objednávateľ - verejný obstarávateľ postupoval pri obstaraní predmetu zmluvy podľa 
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, pričom úspešným uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní sa stal 
predávajúci. 

Článok 1. 
Predmet Zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve poskytne 
objednávateľovi služby komunikačné zručnosti pre projekt 11Ďalšie vzdelávanie - cesta 
k zlepšeniu kvality života seniorov" v rozsahu Prílohy č. 1 k tejto zmluve. 

2. Služby zo strany poskytovateľa budú poskytované podľa požiadaviek objednávateľa. 

Článok II. 
Odplata poskytovatel'a 

1. Celková cena za služby podľa čl. 1 je dohodnutá v sume: 

K tejto sume je pripočítaná DPH vo výške 20%: 

5 400,- EUR bez DPH 

nie je platiteľ DPH 



Celková fakturovaná suma je vo výške: 5 400,- EUR 

2. Odplata poskytovateľa je splatná do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu (faktúry). 
Faktúra bude doručená objednávateľovi po ukončení poskytovania služieb 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odplatu v súlade s bodom 1. a 2. tohto článku 
na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného 
odkladu oznámiť Objednávateľovi zmenu bankového spojenia uvedeného v predchádzajúcej vete. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach objednávateľa, 

o ktorých sa pri poskytovaní služieb pre objednávateľa dozvie. 
2. Poskytovateľ je povinný postupovať pri poskytovaní služieb s odbornou starostlivosťou 

a prihliadať na záujmy objednávateľa. 
3. Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky skutočnosti, ktoré zistil pri poskytovaní 

služieb a ktoré by mohli mať negatívne dôsledky voči objednávateľovi. 
4. Od pokynov objednávateľa sa môže poskytovateľ odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné 

v záujme objednávateľa a poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. 
5. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre 

poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 
6. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho 

s dodávaným tovarom/prácami/službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 

Článok IV. 
Miesto a spôsob plnenia predmetu zmluvy 

1. Poskytovateľ bude predmetné služby poskytovať na adrese sídla objednávateľa alebo na adrese 
sídla poskytovateľa alebo na inom mieste podľa dohody oboch zmluvných strán. 

Článok V. 
Zodpovednosť za vady 

1. Poskytovateľ nezodpovedá za vady a negatívne dôsledky, ktoré boli spôsobené použitím 
podkladov prevzatých od objednávateľa a poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten na ich 
použití trval. 

2. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto Zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 

bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu poskytovateľa. Poskytovateľ sa 
zaväzuje po uplatnení reklamácie objednávateľa reklamovanú vadu bezodkladne odstrániť. 

Článok Vl. 
Ostatné dojednania a záverečné ustanovenia 

1. Poskytovateľ sa nesmie od pokynov objednávateľa odchýliť s výnimkou prípadov uvedených 
v článku III. ods. 4. Ak poskytovateľ túto povinnosť poruší, zodpovedá za spôsobené škody 
objednávateľovi. 

2. Poskytovateľ zodpovedá za škody na veciach prevzatých od objednávateľa. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach, s ktorými 

sa oboznámia pri plnení tejto Zmluvy s tým, že nebudú poufäé na akýkoľvek iný než zmluvný účel 
a nebudú poskytnuté tretej osobe. 



4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať kedykoľvek, pričom výpovedná 
lehota je jeden (1) mesiac. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám .. 

6. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá strana po jej podpísaní obdrží 
jeden (1) rovnopis. 

7. Túto Zmluvu je možné meniť a dopÍňať iba písomnými vzájomne odsúhlasenými dodatkami 
podpísanými oboma Zmluvnými stranami. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že akceptuje autorské práva poskytovateľa k písomným materiálom, 
ktoré od neho obdrží a prehlasuje, že ich použije len pre účely určené touto Zmluvou. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Zmluvu uzatvorili na základe 
slobodnej vôle, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali. 

V Zlatých Moravciach, dňa 24.1.2014 

~ SVET KURZOV 
Alexander consulting s.r.o. IČO: 47223502 

Rad1inského 34/A •il DIČ: 2023846154 

811 07 Bratislava „/'y> _.-::::--tkunov.sk 
www.alexandercon~ultfl'~e~ www.sve 
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Poskytovateľ: 

02. MÄJ 2014 
V Zlatých Moravciach, dňa „„„.„„„„ 

~~ ~ ........... . 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor 

Objednávateľ: 


