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V.3.1 pre postup podľa článku III. ods. III.1.3.1 na základe faktúry vystavenej poskytovateľom vo výške 50 

% po zverejnení výzvy na predkladanie ponúk a vo výške 50 % po doručení kompletnej dokumentácie 
z procesu verejného obstarávania objednávateľovi (vrátane informácie o overení súťaže zo strany 
riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu). Splatnosť odmeny sa stanovuje na 30 dní od vystavenia 
faktúry.

V.3.2 pre postup podľa článku III. ods. III.1.3.2, ods. III.1.3.3 na základe faktúry vystavenej poskytovateľom 
vo výške 100 % po doručení kompletnej dokumentácie z procesu verejného obstarávania 
objednávateľovi. Splatnosť odmeny sa stanovuje na 30 dní od vystavenia faktúry.

Článok VI 
Ďalšie dojednania

VI.1 Poskytovatel' nezodpovedá za obsah, vierohodnosť a pravosť (preukázateľnosť skutkového stavu) 
dodaných podkladových materiálov, ktoré mu boli odovzdané objednávateľom ako veci potrebné 
a nevyhnutné k poskytovaniu služieb poskytovateľom.

VI.2 Omeškanie poskytovateľa s plnením predmetu plnenia podľa dohodnutých termínov sa považuje za 
porušenie povinností poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a objednávateľ má v takomto prípade 
právo odstúpiť od tejto zmluvy po márnom uplynutí 7-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy 
poskytovateľovi, ktorou poskytovateľa vyzval na riadne a včasné plnenie tejto zmluvy.

VI.3 Nedodanie podkladových materiálov potrebných pre riadne a včasné poskytnutie služieb 
poskytovateľom zo strany objednávateľa podľa článku IV. bod IV.2 tejto zmluvy sa považuje za porušenie 
povinností objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a poskytovatel' má v takomto prípade právo 
odstúpiť od zmluvy.

VI.4 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia dotknutej zmluvnej strany o 
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa zmluva neruší od začiatku, ale 
až odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

VI.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy 
dozvedia, sa považujú za dôverné a všetky informácie, ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy, sa považujú za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení.

VI.6 Objednávateľ svojím podpisom na tejto zmluve udeľuje poskytovateľovi (oprávneným zamestnancom 
poskytovateľa) súhlas na použitie a spracovanie svojich osobných údajov uvedených v tejto zmluve 
alebo v jej prílohách alebo v materiáloch poskytnutých (odovzdaných) objednávateľom poskytovateľovi 
na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou prípadne inak poskytnutých poskytovateľovi na dobu 
neurčitú až do jeho písomného odvolania, avšak minimálne na dobu platnosti tejto zmluvy až do 
uplynutia 5 rokov od vysporiadania všetkých práv a povinností z tejto zmluvy, a to na účely poskytnutia 
služby (plnenia) a na účely ich spracovania poskytovateľom vo vlastnom informačnom systéme a ich 
poskytnutia a sprístupnenia zmluvným poradcom poskytovateľa, ktorí sú zaviazaní povinnosťou 
mlčanlivosti. Objednávateľ zároveň vyhlasuje, že bol v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov poučený o právach dotknutej osoby.

VI.7 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi schválenie, prípadne zamietnutie žiadosti o 
NPF v zmysle článku II. bod. 11.2.1 zmluvy vrátane výšky schváleného finančného príspevku, a to do 
7 (slovom: sedem) pracovných dní odo dňa obdŕžania oznámenia od poskytovateľa pomoci.

Článok VII 
Zmeny zmluvy
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