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Článok II 
Predmet zmluvy

11.1 Predmetom tejto zmluvy je  záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby špecifikované v 

bode 11.2 k projektu objednávateľa Ochrana pred povodňami v obci Čoltovo (ďalej len „projekt“), ktorý 

bude predložený v rámci prioritnej osy 2, špecifického cieľa 2 .1 .1  Zníženie rizika povodní a negatívnych 

dôsledkov zmeny klímy (ďalej len „výzva"), a záväzok objednávateľa poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť 

nevyhnutnú k riadnemu a včasnému plneniu zmluvy a zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu 

(cenu) za poskytnuté služby.

11.2 Predmetom plnenia poskytovateľa sú nasledovné služby:

11.2.1 spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) -  v rámci 

spracovania žiadosti o NFP sa poskytovatel’ zaväzuje realizovať nasledovné činnosti:

■ poskytovať poradenskú a konzultačnú činnosť pri identifikácii spôsobov financovania,

■ vyhotoviť (vypracovať) žiadosť o NFP v súlade s požiadavkami definovanými vo výzve. 

Poskytovatel’ je  povinný postupovať pri spracovaní žiadosti o NFP podľa pokynov 

vyhlasovateľa výzvy (resp. riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu) a v zmysle týchto 

pokynov dodržať všetky právne normy a ostatné preukázateľne požadované náležitosti 

určené vo výzve. Poskytovatel' zodpovedá za procesnú (formálnu) stránku spracovania 

žiadosti o NFP,

■ zabezpečiť odovzdanie žiadosti o NFP príslušnému vyhlasovateľovi výzvy, resp. inej 

organizácii určenej vyhlasovateľom, a to v termíne určenom vo výzve

■ odovzdať kópiu žiadosti o NFP objednávateľovi,

■ bez zbytočného odkladu odstrániť príslušnými orgánmi vytknuté nedostatky žiadosti o NFP, 
a to v lehote na to určenej.

11.2.2 implementácie projektu - v rámci implementácie projektu sa poskytovatel' zaväzuje realizovať 

nasledovné činnosti:

■ príprava podkladov k uzavretiu (podpisu) Zmluvy o NFP medzi objednávateľom a riadiacim 

orgánom (poskytovateľom NFP),

■ spracovanie monitorovacích správ v zmysle Zmluvy o NFP,

■ spracovanie žiadostí o platbu v zmysle Zmluvy o NFP a interného finančného plánu čerpania 

vrátane záverečného vyúčtovania projektu,

■ spracovanie záverečnej monitorovacej správy,

■ spracovanie žiadosti o realizáciu zmien v projekte -  v harmonograme, rozpočte, resp. inej 
časti Zmluvy o NFP,

■ pravidelnú komunikácia s projektovým manažérom riadiaceho orgánu resp. 

sprostredkovateľskej organizácie a zástupcom klienta,

■ účasť zástupcov poskytovateľa na kontrolách zo strany riadiaceho orgánu počas trvania 

projektu,

■ poradenskú a konzultačnú činnosť za účelom dodržania podmienok uvedených v zmluve 
o NFP.

11.2.3 výber dodávateľa v zmysle platnej legislatívy a v súlade s podmienkami riadiaceho resp. 

sprostredkovateľského orgánu. V rámci výberu dodávateľa/-ľov sa poskytovatel’ zaväzuje 

realizovať zákazky v súlade s plánom obstarávania projektu. V rámci nich sa poskytovatel’ 

zaväzuje realizovať predovšetkým v nasledujúcom rozsahu:

■ zabezpečovanie služieb súvisiacich s procesnou stránkou verejného obstarávania, ako aj 

odborného dozoru, všeobecnej konzultačnej a poradenskej činnosti pri obstarávaní 

predmetu zákazky podľa požiadaviek klienta (objednávateľa)

strana 2 /6


