Registračné číslo NARMSP: 2/2011/SNaMP

Zmluva o poskytnutí služieb
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia:

Za objednávateľa koná:

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania (NARMSP)
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
30 845 301
2020869279
Štátna pokladnica
7000269546/8180
Register záujmových združení právnických osôb vedený
Obvodným úradom Bratislava, reg. číslo:
OVVS/467/1997-Ta
Ing. Róbert Šimurka, generálny riaditeľ
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia:

Z spoločnosť koná:

GIMMA, s. r. o.
Vážska 308/45, 911 05 Trenčín
36 786 691
2022396970
Dexia banka Slovensko, a. s.
7811651001 / 5600
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Trenčín., oddiel: Sro, vložka č.:
17882/R
Mgr. Jana Štefáneková, konateľ
(ďalej len „poskytovateľ“)

Objednávateľ a poskytovateľ (ďalej spolu aj „zmluvné strany“) uzatvárajú za podmienok
ďalej ustanovených túto Zmluvu

Článok II.
Predmet Zmluvy
1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť služby, ktoré sú
špecifikované v tejto Zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za
riadne poskytnuté služby dohodnutú cenu.
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2.

Táto Zmluva je s poskytovateľom uzatvorená na základe verejného obstarávania
formou podprahovej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasného
objednávateľom.

Článok III.
Služby
1.

Službami, ktoré má poskytovateľ poskytnúť na základe tejto Zmluvy, sú aktivity
podporujúce organizáciu profesionálnej siete osôb tzv. „podnikateľských anjelov“,
ktorí patria k jednému z najdôležitejších zdrojov financovania začínajúcich malých
a stredných podnikov v ranných štádiách podnikania.

2.

Služby, ktoré má poskytovateľ podľa tejto Zmluvy poskytnúť, zahŕňajú:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Vytvorenie siete kontaktov na podnikateľských anjelov a ostatných rizikových
investorov z krajín strednej a východnej Európy, ktorí majú záujem a ochotu
investovať do slovenských spoločností v ranných štádiách podnikania.
Vytvorená sieť musí pozostávať z minimálne 20 podnikateľských anjelov.
Návrh a vytvorenie optimálneho koncepčného a programového rámca na
zabezpečenie trvalej udržateľnosti siete a aktivít podnikateľských anjelov v SR
s využitím zahraničných skúseností.
Vytvorenie edukatívno – informačnej publikácie o podstate a fungovaní
rizikového kapitálu s dôrazom na aktivity podnikateľských anjelov v rozsahu
najmenej 40 strán formátu A4. Účelom publikácie je zvyšovanie povedomia
o možnostiach, výhodách, nevýhodách a dôsledkoch financovania úvodných
štádií podnikania prostredníctvom rizikového kapitálu.
Vyhľadanie, zdokumentovanie a prezentácia najmenej 10 rôznych príkladov
úspešnej praxe v oblasti rozvoja podnikania s využitím finančného a
manažérskeho potenciálu investora. Pôjde o príklady dobrej praxe na dopytovej
ako aj ponukovej strane pri financovaní spoločností prostredníctvom
podnikateľských anjelov, resp. venture kapitálu. Dôraz bude kladený na príklady
z prostredia SR, v prípade, že neexistujú, budú použité úspešné príklady
z okolitých krajín. Tieto príklady budú spracované formou videozáznamov
v dĺžke najmenej 5 minút.
Usporiadanie pilotného workshopu k problematike rizikového kapitálu
s dôrazom na segment podnikateľských anjelov. Na tomto podujatí budú
odbornej verejnosti predstavené aktivity a pôsobnosť fóra podnikateľských
anjelov v SR, ako i príklady dobrej praxe z okolitých krajín. Podujatia sa
zúčastní minimálne 70 účastníkov.
Propagácia podnikateľských anjelov a financovania ranných štádií podnikania
voči širšej odbornej verejnosti ako aj cieľovej skupine začínajúcich podnikateľov
v záujme zabezpečenia úspešného rozbehu aktivít podnikateľských anjelov v
SR. Propagácia projektu ako aj partnerov projektu sa uskutoční v periodiku
s celoštátnym pokrytím. Súčasťou mediálnej kampane bude cielená osobná
komunikácia s podnikateľmi v počiatočnom štádiu rozvoja podnikateľského
nápadu ako i komunikácia s lokálnymi multiplikátormi.
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3.

Publikácia podľa Článku III bod 2 písm. c) Zmluvy bude spĺňať nasledovné
parametre: formát A4, počet strán: 40, papier 120 - 150 g. mat., obálka 250 – 300 g
mat. papier, lamino, ÚV parciálny lak, tlač 4/0, väzba: V1.

4.

Propagácia uvedená v Článku III. bod 2 písm. f) Zmluvy bude spĺňať nasledovné
parametre:
a)
inzercia v rozsahu najmenej 3 strán formátu A4 v periodiku s celoštátnym
pokrytím,
b)
dve tlačové správy,
c)
10 osobných prezentácií na vysokých školách,
d)
komunikácia na sociálnych sieťach,
e)
tlač 1: Letáky: formát A 5, tlač 4/4, papier: 115 – 135 g, počet: 15 000 ks,
f)
tlač 2: Obal na spisy formát 3x A4, papier 300 g, potlač 4/4, strojový lak 1/1,
výseková forma, 3 lomy, skladanie; Listy do obalu: formát A4, tlač 4/4, papier
120 – 150 g mat., vkladanie do obalu. Počet obalov: 3000 ks, počet listov 10
ks/obal.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že služby uvedené v Článku III. bod 2. budú vykonané a
odovzdané v dvoch etapách, ktoré zahŕňajú jednotlivé položky tabuľky uvedenej
v Článku IV. bod 2. tejto Zmluvy (ďalej len „tabuľka“):
a)
Prvá časť služieb vykonaných v prvej etape tvorí položka č. 1. a 2. tabuľky
a bude odovzdaná objednávateľovi najneskôr do 14. 02. 2011 a to
v elektronickej podobe na adresu objednávateľa. Prvá časť služieb sa
považuje za riadne vykonanú a odovzdanú, ak objednávateľ nepredloží
pripomienky k dodanej časti služieb do 10 pracovných dní v elektronickej
podobe alebo písomne. V prípade zaslania pripomienok k dodaným
výstupom sa prvá časť služieb považuje za neodovzdanú a to až do
odstránenia všetkých objednávateľom predložených pripomienok.
b)
Druhá časť služieb bude vykonaná počas celého trvania zmluvného vzťahu
najneskôr však do 22. 03. 2011 a bude odovzdaná v druhej etape. Ide o
položky č. 3. až 8. tabuľky. Druhá časť služieb sa považuje za vykonanú
a odovzdanú, ak poskytovateľ poskytne objednávateľovi riadne a včas
- zoznam podnikateľských anjelov v SR,
- videoprezentácie úspešných príkladov rozvoja podnikania s využitím
finančného a manažérskeho potenciálu investora na DVD,
- vzorky vytvorenej publikácie, letákov a plagátov,
- prezenčnú listinu a záverečnú správu z konferencie,
- správu z mediálnej kampane vrátane ukážok výstupov a ich kvantifikácie.
Druhá časť služieb sa považuje za riadne vykonanú a odovzdanú, ak
objednávateľ nepredloží pripomienky k dodanej časti služieb do 10
pracovných dní v elektronickej podobe alebo písomne. V prípade zaslania
pripomienok k dodaným službám sa prvá časť služieb považuje za
neodovzdanú a to až do odstránenia všetkých objednávateľom predložených
pripomienok.
6. Nepredložením písomných pripomienok objednávateľom podľa bodu 5. tohto článku
Zmluvy, sa poskytovateľ nezbavuje zodpovednosti za skryté vady dodaných služieb.
7. V prípade omeškania s riadnym odovzdaním služieb má objednávateľ nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny služieb podľa Článku IV. bod 1.
Zmluvy za každý deň omeškania s riadným odovzdaním služieb.
Zmluva o poskytnutí služieb: NARMSP/GIMMA, s. r. o.
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Článok IV.
Cena za dielo a platobné podmienky
1.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za poskytnutie služieb podľa tejto
Zmluvy, vo výške 58 450,00 € (slovom: päťdesiatosemtisícštyristopäťdesiat eur).
Objednávateľ ani poskytovateľ nie sú platcami DPH.

2.

Celková cena za poskytnuté služby pozostáva z položiek uvedených v nižšie
uvedenej tabuľke:
P. č. Názov položky

1.

2.

3.

Návrh a vytvorenie
koncepčného
a programového rámca pre
trvalo udržateľný rozvoj siete
podnikateľských anjelov v SR
Vytvorenie edukatívno –
informačnej publikácie
Vytvorenie siete kontaktov na
podnikateľských anjelov
a ostatných rizikových
investorov z krajín CEE so
záujmom o investície v SR
(min. 20)

Merná Počet Jednotková
jednotka MJ
cena

Projekt

1

10 260,00 € 10 260,00 €

ks

1

7 750,00 €

7 750,00 €

Projekt

1

4 350,00 €

4 350,00 €

4.

Zalomenie a tlač publikácie

ks

2000

3,10 €

6 200,00 €

5.

Vyhľadanie
a zdokumentovanie
úspešných príkladov

ks

10

670,00 €

6 700,00€

6.

Usporiadanie pilotného
workshopu

ks

1

9 500,00 €

9 500,00 €

7.

Tlač propagačných
materiálov k fóru
podnikateľských anjelov

Projekt

1

4 850,00 €

4 850,00 €

8.

Mediálna kampaň
a prezentačné aktivity

Projekt

1

8 840,00 €

8 840,00 €

-

-

-

58 450,00 €

Spolu
3.

Cena za
MJ

V prípade, že vplyvom právneho predpisu alebo iných nepredvídateľných okolností
nespočívajúcich v osobe poskytovateľa dôjde k podstatnému zvýšeniu nákladov za
vykonanie služieb, ktoré by inak mali vplyv na stanovovanie ceny za služby pri
uzatváraní Zmluvy, poskytovateľ má nárok požadovať naviac náklady, ktoré
vzhľadom na okolnosti, za ktorých bola uzatváraná Zmluva, nebolo možné
predpokladať. Objednávateľ je povinný tieto naviac náklady zaplatiť, ak ho
poskytovateľ na naviac náklady potrebné na poskytnutie služieb včas písomne
upozornil a tieto naviac náklady boli riadne odôvodnené a ich vynaloženie bolo
vopred písomne schválené objednávateľom. Za naviac náklady potrebné na
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poskytnutie služieb podľa tejto Zmluvy sa nepovažuje suma zvýšenej zákonnej
sadzby DPH.
4.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za poskytnutie služieb v dvoch platbách.

5.

Prvú platbu sa objednávateľ zaväzuje uhradiť za vykonanie prvej časti služieb
(položky č. 1. a 2. uvedené v tabuľke v bode 2. tohto článku Zmluvy), a to na základe
faktúry vystavenej poskytovateľom a doručenej objednávateľovi po splnení
podmienok uvedených v Článku III. bod 5., písm. a) Zmluvy. Druhú platbu sa
objednávateľ zaväzuje uhradiť za vykonanie druhej časti služieb (položky č. 3. až 8.
uvedené v tabuľke v bode 2 tohto článku Zmluvy), a to na základe faktúry
vystavenej poskytovateľom po splnení podmienok uvedených v Článku III. bod 5,
písm. b) Zmluvy. Obe Faktúry musia byť doručené objednávateľovi najneskôr do
23.03.2011.

6.

Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Každá faktúra
musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré pre faktúru stanovujú platné právne
predpisy, inak nebude preplatená.

7.

V prípade omeškania s platením ceny za poskytnutie služieb má poskytovateľ nárok
na zmluvnú pokutu zo splatnej časti ceny za poskytnutie služieb a to vo výške 0,1 %
za každý deň omeškania.

Článok V.
Odstúpenie od Zmluvy
1.

Objednávateľ je oprávnený okrem iného odstúpiť od tejto Zmluvy, ak poskytovateľ
riadne a včas neodovzdá služby podľa Článku III. bod 5. Zmluvy.

2.

Porušenie Zmluvy podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné
porušenie Zmluvy v zmysle ustanovenia § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.

3.

Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom doručenia odstúpenia poskytovateľovi.
Ak sa odstúpenie nepodarí doručiť na adresu poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto
Zmluvy, považuje sa odstúpenie za doručené, dňom jeho vrátenia objednávateľovi, a
to aj v tom prípade, ak sa poskytovateľ o nedoručení odstúpenia nedozvedel.

4.

V prípade odstúpenia od Zmluvy, sa Zmluva ruší od počiatku a poskytovateľ nemá
nárok na úhradu ceny za poskytnutie služieb podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak došlo
k čiastočnému plneniu podľa tejto Zmluvy, vrátia si zmluvné strany všetko to, čo od
seba navzájom získali podľa tejto Zmluvy a to do 15 dní od nadobudnutia účinnosti
odstúpenia od tejto Zmluvy.

5.

Poskytovateľ vyhlasuje, že berie na vedomie tú skutočnosť, že objednávateľ má
záujem len na riadnom a včasnom dodaní všetkých služieb, ktoré sú predmetom tejto
Zmluvy.

Zmluva o poskytnutí služieb: NARMSP/GIMMA, s. r. o.

5/7

Registračné číslo NARMSP: 2/2011/SNaMP

Článok VI.
Kontrola použitia finančných prostriedkov
1.

Poskytovateľ berie na vedomie, že dielo je financované zo zdrojov štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky. Poskytovateľ si je vedomý povinnosti poskytnúť súčinnosť,
ktoré mu môže vyplynúť ako tretej osobe v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Článok VII.
Osobitné ustanovenia o autorskom práve
1.

Publikácia podľa Článku III. bod 2. písm. c) a videozáznamy podľa Článku III bod 2.
písm. d) zhotovované na základe tejto Zmluvy sa považujú za diela v zmysle
ustanovenia § 10 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“).

2.

Poskytovateľ je právnická osoba, ktorá v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 Autorského
zákona iniciovala vytvorenie diel a usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia
diel.

3.

Poskytovateľ je budúcim vykonávateľom majetkových práv k dielam v zmysle
ustanovenia § 10 ods. 2 a ustanovenia § 50 ods. 1 Autorského zákona. V tejto
súvislosti poskytovateľ vyhlasuje, že mu fyzické osoby, ktoré budú autormi
spoločných diel (ďalej len „autori“), udelili súhlas na postúpenie výkonu majetkových
práv k dielam na objednávateľa v zmysle ustanovenia § 50 ods. 1 Autorského
zákona.

4.

Poskytovateľ bezodplatne postupuje právo výkonu majetkových práv autorov k
dielam na objednávateľa v zmysle ustanovenia § 50 ods. 1 Autorského zákona.

5.

Poskytovateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diel v rozsahu
jemu udelených licencií. Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť licenciu zmluvou na
tretiu osobu a to ani v prípade predaja podniku alebo organizačnej zložky podniku
poskytovateľa.

6.

V prípade, ak dôjde k porušeniu bodu 4. tohto článku Zmluvy tým spôsobom, že
nedôjde k platnému postúpeniu majetkových práv autorov k niektorému z diel podľa
bodu 1. tohto článku Zmluvy, je vykonávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).

7.

Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute požadovať aj náhradu škody
spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom
výška zmluvnej pokuty sa nezapočítava na náhradu škody.

8.

Zmluvná pokuta a náhrada škody je splatná do 15 dní od doručenia písomnej výzvy
na jej zaplatenie poskytovateľovi.
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9.

V prípade, ak sa písomnú výzvu podľa bodu 8. tohto článku Zmluvy nepodarí doručiť
na adresu poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, považuje sa táto písomná
výzva za doručenú dňom, kedy bude táto písomná výzva vrátená objednávateľovi a
to aj v tom prípade, ak sa poskytovateľ o jej nedoručení nedozvedel.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1.

Vzťahy zmluvných strán, ktoré Zmluva výslovne neupravuje sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných platných
predpisov Slovenskej republiky.

2.

Akékoľvek spory vzniknuté z tejto Zmluvy budú prejednávané a rozhodované
všeobecnými súdmi.

3.

Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody
zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými
stranami.

4.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy zároveň potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť
nie je ničím obmedzená a sú plne spôsobilí na právne úkony.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, táto
bola spísaná na základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením
ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za
jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

6.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR do 22. 03.
2011, okrem ustanovení Článku VII. tejto Zmluvy, ktoré sa uzatvárajú po dobu trvania
majetkových práv k dielam.

7.

Táto Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom jedno vyhotovenie je
určené pre poskytovateľa a dve vyhotovenia pre objednávateľa.

V Bratislave dňa:

V Trenčíne dňa:

Za objednávateľa

Za poskytovateľa

..............................................
Ing. Róbert Šimurka
generálny riaditeľ

Zmluva o poskytnutí služieb: NARMSP/GIMMA, s. r. o.

................................................
Mgr. Jana Štefáneková
konateľ
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