
OBJEDNÁVKA 

PRE AKTUALIZÁCIU ŽIADOSTI ZO ZMLUVY O DIELO č. JO 081215-6-2 

 

 

1.1. Zhotoviteľ 

názov   : Premier Consulting EU, s.r.o. 

 sídlo   : Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno 

 IČO   : 48 231 657 

 zapísaný  : Obch. register Okres.súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 39159/N 

 číslo účtu  : IBAN: SK56 1100 0000 0029 4200 7168 (2942007168/1100 Tatra Banka, a.s.) 

 zast.    : Miroslav Lopata, konateľ 

     (ďalej iba ako „Zhotoviteľ“) 

 

1.2. Objednávateľ 

názov   : Obec Abranovce 

 sídlo   : Abranovce 25, 082 52  Abranovce 

 IČO   : 00 690 619 

 zast.   : František Štofko, starosta 

     (ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

1.3. Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili medzi sebou Zmluvu o dielo č. JO 081215-6-2, predmetom ktorej bol záväzok 

Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a záväzok Objednávateľa zaplatiť 

Zhotoviteľovi odplatu (ďalej len „Zmluva“). Zhotoviteľ Žiadosť vyhotovil a odovzdal Objednávateľovi, ktorý ju následne 

podal na Agentúre v rámci Výzvy. 

1.4. Oznámením zo dňa 10.10.2016 Pôdohospodárska platobná Agentúra na svojich webových stránkach oznámila, že 

zrušila Výzvu č. 12/PRV/2015 v rámci podopatrenia 7.4 (ďalej aj ako „Zrušenie Výzvy“). 

1.5. Z dôvodu Zrušenia Výzvy a z dôvodu potreby opätovného podania Žiadosti, si Objednávateľ záväzne objednáva 

u Zhotoviteľa vykonanie úkonov súvisiacich s aktualizáciou Žiadosti pre jej opätovné podanie na Pôdohospodársku 

platobnú Agentúru. 

1.6. Zhotoviteľ vykoná úkony súvisiace s aktualizáciou Žiadosti v závislosti od požiadaviek Objednávateľa a od potreby 

ich vykonania. 

1.7. V závislosti od rozsahu vykonaných úkonov zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi odmenu za vykonané úkony 

nasledovne: 

1.7.1. Objednávateľ nie je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi žiadnu odmenu, ak úkony urobené zo strany 

Zhotoviteľa budú vykonané len v takom rozsahu, že: 

1.7.1.1. oprávnené aktivity projektu ani výška oprávnených výdavkov sa nebude meniť (s výnimkou 

štúdie uskutočniteľnosti), 

1.7.1.2. nebude sa vykonávať nové verejné obstarávanie, a bez zmeny sa použije už vykonané 

pôvodné verejné obstarávanie, pričom Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi podpísanú zmluvu 

s víťazným uchádzačom z pôvodného verejného obstarávania už zapísaným do Registra 

partnerov verejného sektora, 

1.7.1.3. nedôjde k osobnému stretnutiu u Objednávateľa, resp. inde ako v sídle Zhotoviteľa, 

1.7.1.4. nedôjde k zmene nasledovných príloh: 

- Projekt realizácie  

- Projektová dokumentácia s rozpočtom (bez zmeny oprávnených výdavkov v rozpočte) 

- Doklady z verejného obstarávania v závislosti na postupe verejného obstarávania 



1.7.2. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi odmenu vo výške 500,- EUR + DPH, ak Zhotoviteľ vykoná aspoň 

jeden z nasledovných úkonov: 

1.7.2.1. zapracovanie zmeny oprávnených aktivít projektu a výšky oprávnených výdavkov, avšak len 

v rozsahu výdavkov na štúdiu uskutočniteľnosti a všeobecných výdavkov na prípravné práce, 

1.7.2.2. poradenstvo pri uzatváraní zmluvy s víťazným uchádzačom z pôvodného verejného 

obstarávania (bez vykonania nového verejného obstarávania), 

1.7.2.3. najviac 1 osobná konzultácia priamo u Objednávateľa, alebo inde ako v sídle Zhotoviteľa, 

a zároveň nedôjde k zmene nasledovných príloh: 

- Projekt realizácie  

- Projektová dokumentácia s rozpočtom (bez zmeny oprávnených výdavkov v rozpočte) 

- Doklady z verejného obstarávania v závislosti na postupe verejného obstarávania 

1.7.3. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi odmenu vo výške 996,- EUR + DPH, ak Zhotoviteľ vykoná úkony 

súvisiace s aktualizáciou Žiadosti nad rámec úkonov popísaných v bodoch 1.7.1 a 1.7.2., najmä (ale nie 

výlučne) ak vykoná nasledovné úkony: 

1.7.3.1. zapracovanie zmeny akýchkoľvek oprávnených aktivít projektu a výšky oprávnených 

výdavkov (okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 1.7.2.1.), 

1.7.3.2. vykonanie nového verejného obstarávania, 

1.7.3.3. viac ako 1 osobná konzultácia priamo u Objednávateľa, alebo inde ako v sídle Zhotoviteľa, 

1.7.3.4. poradenstvo súvisiace so zmenou prílohy – projekt realizácie, 

1.7.3.5. poradenstvo súvisiace so zmenou projektovej dokumentácie a rozpočtu, 

1.7.3.6. a iné úkony. 

1.8. Zhotoviteľ vystaví na zaplatenie odmeny faktúru po vykonaní úkonov, pričom výšku odmeny za vykonané úkony 

stanoví v súlade s vyššie uvedenými bodmi. Odmena je splatná do 15 dní odo dňa odovzdania vykonaných zmien 

(úkonov) Objednávateľovi. 

1.9. Pre odovzdanie vykonaných úkonov platia dojednania o odovzdaní Žiadosti dohodnuté v bode 3.3. Zmluvy. 

1.10. Objednávateľ splnomocňuje Zhotoviteľa na podanie Žiadosti na Agentúru. 

 

 

Za Zhotoviteľa:       Za Objednávateľa:    

 

V Komárne  dňa 15.11.2017    V Abranovciach   dňa 25.10.2017 

 

 

.........................................................................  .......................................................................... 

Premier Consulting EU, s.r.o.    Obec Abranovce 

Miroslav Lopata, konateľ     František Štofko, starosta 

 

     

 


