ZMLUVA O DIELO Č.2018080228
uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších

predpisov
medzi

1.

Objednávateľom:

Obec Svrbice
sídlo: 956 06 Svrbice 25
IČO: 00800066
DIČ: 2021234655
v zastúpení: Vladimír Hromádka, starosta obce
bankové spojenie: VÚB Topoľčany, č. ú . 0021722192/0200
IBAN: SK88 0200 0000 0000 2172 2192

a

2.

Zhotoviteľom:

EMANDER, s.r.o.
sídlo: 851 01 Bratislava, Farského 1270/8
IČO: 45627207
DIČ: 2023071897
v zastúpení: Rozália Miklósová – konateľ spoločnosti
bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN : SK30 1100 0000 0029 2284 0048
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, V oddieli Sro, vložka č.66098/B

za nasledovných podmienok:

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Vzhľadom na záujem Objednávateľa o zabezpečenie strategického dokumentu obce, zmluvné
strany sa dohodli na spolupráci za účelom vyhotovenia Komunitného plánu sociálnych služieb
obce Svrbice na roky 2018 - 2023, a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej v tejto
zmluve uvedených.

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť na vypracovanie Komunitného
plánu sociálnych služieb obce.
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Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je
a) záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Komunitný plán sociálnych služieb
obce Svrbice na roky 2018 - 2023, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom
uvedeným v tejto zmluve;
b) záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie Komunitného plánu
sociálnych služieb obce Svrbice na roky 2018 - 2023 dohodnutú odmenu (cenu), a to
za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

Článok III.
Termíny, spôsob plnenia, spolupôsobenie zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť pre Objednávateľa Komunitný plán sociálnych služieb obce
Svrbice na roky 2018 - 2023 (ďalej len KPSS). Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ začne
svoj záväzok plniť po podpísaní tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených touto zmluvou
s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť KPSS v súlade so zákonom
č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o sociálnych službách), resp. v súlade s rozvojovými dokumentmi na lokálnej, regionálnej,
národnej a nadnárodnej úrovni.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle bodu 2 čl. III. zmluvy členiť štruktúru KPSS na nasledovné
základné časti:
 analýza demografických údajov a sociálnej situácie obce,
 analýza poskytovaných sociálnych služieb – podľa jednotlivých druhov soc. služieb, foriem
soc. služieb a poskytovateľov soc. služieb v obci,
 analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov obce na rozvoj
sociálnych služieb v obci – podľa jednotlivých druhov soc. služieb, foriem soc. služieb
a cieľových skupín, (vrátane vyhodnotenia dotazníkového prieskumu),
 SWOT analýza sociálnych služieb v obci,
 určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v obci – podľa jednotlivých druhov soc.
služieb, foriem soc. služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity
týchto služieb, resp. potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení,
 časový plán realizácie KPSS s určením kapacity jednotlivých druhov a foriem sociálnych
služieb, resp. počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení
na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity. V tejto časti majú byť
určené aj finančné, personálne, prevádzkové a organizačné podmienky, ktoré budú
vytvorené na tvorbu a realizáciu KPSS (obcou a zapojenými subjektmi),
 spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia KPSS,
 podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie KPSS.
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4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi nasledovné podklady potrebné na splnenie
povinností Zhotoviteľa, a to najneskôr do 7 dní (slovom: siedmich dní) po podpise tejto
zmluvy:
 Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb (ktorý objednávateľ posiela MPSVR
SR) – za rok 2017,
 Evidenciu, ktorú objednávateľ vedie v zmysle §80 zákona o sociálnych službách – za rok
2017:
· evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu,
· evidenciu rozhodnutí o odkázanosti, resp. zániku odkázanosti na sociálnu službu,
· evidenciu prijímateľov sociálnych služieb,

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť dotazník na účely dotazníkového prieskumu ohľadom potrieb a
požiadaviek obyvateľov na rozvoj sociálnych služieb v obci.

6. Objednávateľ sa zaväzuje uskutočniť prieskum (formou vyplňovania anonymného dotazníka)
medzi obyvateľmi obce a dáta vyzbierané v prieskume poskytnúť Zhotoviteľovi, a to najneskôr
do 7 dní (slovom: siedmich dní) po jeho realizácii.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť dotazníkový prieskum a prezentovať jeho výsledky spolu
s analytickou časťou KPSS Objednávateľovi najneskôr do 14 dní (slovom: štrnástich dní) po
prijatí dát od Objednávateľa podľa bodu 6.čl. III.

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania KPSS poskytne Zhotoviteľovi aspoň 1x
(slovom: jedenkrát) súčinnosť formou konzultácie, ktorú zorganizuje Objednávateľ vo
svojom sídle. Termín uvedenej konzultácie bude stanovený po predchádzajúcej dohode
zmluvných strán.

9. Zhotoviteľ vyhotoví KPSS na základe súčinnosti poskytnutej Objednávateľom podľa bodu 8 čl.
III. zmluvy a na základe podkladov, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi vydá podľa bodov 4 a 6
čl. III. zmluvy a údajov, ktoré sú verejne dostupné (napr. na webovom sídle Štatistického
úradu Slovenskej republiky a Objednávateľa).

10. Zhotoviteľ je povinný vyhotovený kompletný dokument KPSS (v tlačenej aj v elektronickej
podobe na CD nosiči – v editovateľnom aj needitovateľnom formáte) odovzdať
Objednávateľovi najneskôr dňa 28.9.2018. Zhotoviteľ KPSS Objednávateľovi odovzdá na
osobnom stretnutí, na ktorom bude spísaná Zápisnica o odovzdaní predmetu diela.
11. Objednávateľ je povinný zverejniť vyhotovený KPSS v mieste obvyklým spôsobom
a prerokovať ho na zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa možnosti čo najskôr po
odovzdaní predmetu diela. Objednávateľ sa zaväzuje prípadné pripomienky a návrhy zmien
ku KPSS oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr 7 dní (slovom: sedem dní) po prerokovaní na
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
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12. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 dní (slovom: siedmich dní) zapracovať do KPSS
prípadné pripomienky a návrhy zmien, ktoré mu Objednávateľ oznámi podľa bodu 11 čl. III.
zmluvy.

13. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním KPSS Objednávateľovi počas doby, za ktorú je
Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou poskytnúť súčinnosť a odovzdať Zhotoviteľovi
vyžiadané podklady podľa bodov 4, 6 a 8 čl. III. zmluvy.

Článok IV.
Odmena (cena) a platobné podmienky

1. Za vyhotovenie KPSS podľa tejto zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi
odmenu (cenu) v celkovej výške 200,- Eur (slovom: dvesto EUR), ktorú sa Objednávateľ
zaväzuje zaplatiť do 7 dní (slovom: siedmich dní) po odovzdaní predmetu diela.

2. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. Odmena (cena) podľa tejto zmluvy sa rozumie konečná cena.

3. Zhotoviteľ je oprávnený v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou odmeny podľa vyššie
uvedeného fakturovať mu úrok z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania
z neuhradenej čiastky.

Článok V.
Osobitné dojednania

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas platnosti tejto zmluvy neuzavrie s treťou osobou inú
zmluvu, ktorej predmet diela by bol totožný s predmetom diela tejto Zmluvy.

2. Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena v zozname
klientov Zhotoviteľa, zverejňovanom vhodnou formou, ako aj medzi referenciami Zhotoviteľa.

3. Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov k
spracovaniu osobných údajov
Objednávateľa pre vlastné potreby Zhotoviteľa na účely súvisiace s touto zmluvou, a
k poskytnutiu osobných údajov Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú so Zhotoviteľom na
poskytovaní služieb spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov, ktoré
Zhotoviteľ získal na základe tejto zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto zmluvou, a to
v rozsahu osobných údajov uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy.
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Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Neplatnosť niektorých ustanovení tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení,
pokiaľ ich možno oddeliť od ostatných ustanovení tejto zmluvy.

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné iba na základe dohody zmluvných strán vo forme
písomných očíslovaných dodatkov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, pred
jej podpisom sa oboznámili s jej predmetom, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej
obsahom ju podpisujú.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa alebo v registri zmlúv.

Svrbice, dňa 8.8.2018

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

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

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

Vladimír Hromádka

Rozália Miklósová – konateľ

Starosta obce Svrbice

EMANDER, s.r.o.
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