ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov ako výsledok postupu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“ a „Zmluva“)

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Objednávateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky

Sídlo:

Stromová 1, 813 30 Bratislava

IČO:

00164381

DIČ:

2023106679

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN:

SK80 8180 0000 007000065236

V zastúpení:

Juraj Draxler, minister

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
1.2.

Poskytovateľ:

Deloitte Advisory s.r.o.

Sídlo:

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, SR

Zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vložka č.: 36863/B

IČO:

35 946 067

IČ DPH:

SK2022034003

Bankové spojenie :

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Jesenského
4/C, 811 02 Bratislava

Číslo účtu v tvare IBAN:

EUR: SK44 7300 0000 0090 0002 4249
USD: SK22 7300 0000 0090 0002 4257

V zastúpení:

Ivan Lužica, konateľ

(ďalej len „Poskytovateľ“)
(ďalej tiež individuálne „zmluvná strana“, spoločne „zmluvné strany“)
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Čl. II
PREAMBULA
Objednávateľ a Poskytovateľ vyhlasujú, že vzhľadom k tomu, že Objednávateľ požaduje
vykonanie predmetu Zákazky a Poskytovateľ je úspešným uchádzačom vo verejnom
obstarávaní, pričom disponuje praktickými skúsenosťami týkajúcimi sa predmetu Zákazky
a má oprávnenie na vykonávanie predmetu Zákazky, disponuje odborným, personálnym
a materiálnym potenciálom na vykonanie predmetu Zákazky a spĺňa všetky predpoklady na
vykonanie požadovaného predmetu Zákazky, uzatvárajú medzi sebou túto Zmluvu, a to za
podmienok ďalej uvedených.
Čl. III
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Pre účely Zmluvy sú stanovené nasledovné definície:
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

„Objednávateľ“ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
ústredný orgán štátnej správy tak, ako je uvedený v bode 1.1. Zmluvy. Vznikol v súlade
s právom Slovenskej republiky, vykonáva svoje činnosti na základe relevantných právnych
predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zároveň je
v pozícii riadiaceho orgánu pre Operačný program Výskum a inovácie a zabezpečuje všetky
úlohy a povinnosti vyplývajúce z uvedenej pozície.
„OP VaI“ znamená Operačný program Výskum a inovácie ako programový dokument pre
čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre výskum a inovácie na roky 2014-2020.
„Poskytovateľ“ ako je uvedené v bode 1.2. Zmluvy, sa stal úspešným uchádzačom na
základe verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom na predmet Zákazky.
Poskytovateľ vykonáva podnikateľskú činnosť na základe príslušných právnych predpisov
krajiny, podľa práva ktorej je táto osoba zriadená a v súlade s predpismi Európskej únie,
spĺňajúca všetky podmienky a požiadavky stanovené v Zmluve.
„Zmluva“ je táto Zmluva o poskytnutí služieb ako aj všetky právne dokumenty, ktoré túto
Zmluvu dopĺňajú a aktualizujú, vrátane všetkých právnych dokumentov, ktoré sú v Zmluve
obsiahnuté, resp. na ktoré sa v Zmluve zmluvné strany odvolávajú.
„Odmena“ je odmena Poskytovateľa za poskytnuté služby ním vykonané podľa Zmluvy vo
výške dohodnutej v príslušných ustanoveniach Zmluvy.
„Oprávnené osoby“ sú osoby určené pre účely komunikácie v súvislosti s plnením záväzkov
a predmetu Zmluvy podľa podmienok Zmluvy definované v čl. 12 tejto Zmluvy.
Náklady“ sú definované ako účelne vynaložené finančné aj materiálne prostriedky
Poskytovateľa na všetky cestovné náklady, náklady za ubytovanie a pod., vynaložené
v súvislosti s poskytovaním služieb podľa Zmluvy vo výške určenej v príslušných
ustanoveniach Zmluvy.
„Dokument“ alebo „Správa“ alebo „Výstup“ je každý písomný doklad predložený
Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa, ktorý je vypracovaný a/alebo zabezpečený
v súvislosti s plnením záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy a schválený
Objednávateľom.
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Čl. IV
PREDMET ZMLUVY
Predmetom Zmluvy je:
4.1.

4.2.

záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi služby a výstupy podľa Prílohy č. 1 tejto
Zmluvy, a to počas doby trvania tejto Zmluvy tak, aby Objednávateľovi odovzdal všetky
relevantné služby a výstupy v termíne, kvalite a rozsahu vymedzených v tejto Zmluve v súlade
s harmonogramom uvedeným v Prílohe č.1 tejto zmluvy a
záväzok Objednávateľa vyplatiť Poskytovateľovi Odmenu za poskytnuté služby, a to vo výške,
spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve.
Čl. V
ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

5.1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby Objednávateľovi v súlade s opisom predmetu
zákazky, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy v súlade s výzvou na predloženie ponuky a to
prostredníctvom a cez experta uvedeného v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy a spĺňajúceho
požiadavky v súlade s výzvou na predloženie ponuky. Poskytovateľ v plnom rozsahu
zodpovedá za výber experta. V prípade potreby zmeny experta je Poskytovateľ povinný
bezodkladne oznámiť navrhovanú zmenu Objednávateľovi, pričom expert, ktorého sa týka
návrh na zmenu, musí spĺňať a preukázať splnenie všetkých požiadaviek kladených na
nahradeného experta. Opis predmetu Zákazky je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy a tvorí
prílohu č. 1 Zmluvy. Opis predmetu zákazky definuje rozsah, harmonogram realizácie
jednotlivých služieb a očakávané výstupy.

5.2.

Jednotlivé výstupy, resp. čiastkové zadania poskytne Poskytovateľ na základe pokynu
objednávateľa. Obsahové náležitosti preberacieho protokolu ako aj akceptačného protokolu
budú spresnené do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy a budú podliehať
schváleniu oboch zmluvných strán.

5.3

Jednotlivé čiastkové zadania budú predmetom preberacieho konania a akceptačného konania
medzi zmluvnými stranami.
•

•

Preberacie konanie je proces odovzdania a prevzatia jednotlivých služieb
poskytovaných podľa Zmluvy. Preberacie konanie odovzdania a prevzatia jednotlivých
výstupov sa uskutoční v zmysle harmonogramu podľa prílohy č.1 tejto zmluvy (ďalej
len „Preberacie konanie“).
Akceptačné konanie je proces schválenia riadne odovzdaných a prevzatých výstupov
poskytovaných podľa Zmluvy. Akceptačné konanie sa uskutoční najneskôr do 5
(piatich) pracovných dní po uskutočnení preberacieho konania (ďalej len „Akceptačné
konanie“).

5.4.

Odovzdanie a prevzatie v rámci Preberacieho konania sa uskutočňuje formou písomných
preberacích protokolov, podpísaných oprávnenými osobami Poskytovateľa a Objednávateľa
v zmysle článku XII. tejto Zmluvy. V prípade, ak odovzdanie predmetu zmluvy, vrátane jeho
čiastkových plnení, nezodpovedá dohodnutému rozsahu a kvalite, je Objednávateľ povinný
túto skutočnosť oznámiť Poskytovateľovi do 5 (piatich) pracovných dní vo forme písomných
pripomienok. Poskytovateľ je povinný vybaviť pripomienky Objednávateľa do 5 (piatich)
pracovných dní od ich písomného doručenia. V prípade, že pripomienky sú rozsiahlejšieho
charakteru, zmluvné strany dohodnú primeraný termín na ich zapracovanie. Akceptačné
konanie v takomto prípade je ukončené, ak Objednávateľ potvrdí, že všetky ním vznesené
pripomienky boli zapracované v požadovanom rozsahu a kvalite pri zohľadnení
kvalifikovaného stanoviska Poskytovateľa ku vzneseným pripomienkam Objednávateľa. Ak
nedôjde k vyriešeniu pripomienok v dohodnutej lehote, Objednávateľ má nárok na uplatnenie
si práva v zmysle Čl. XIV tejto Zmluvy. Nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle
ustanovení Čl. XIII tejto Zmluvy týmto nie je dotknutý.

5.5

Schválenie v rámci Akceptačného konania sa uskutočňuje formou písomných akceptačných
protokolov podpísaných oprávnenými osobami Poskytovateľa a Objednávateľa v zmysle
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článku XII. tejto Zmluvy. Predmet Zmluvy alebo jej časti je považovaný za riadne a včas
splnený podpísaním záverečného akceptačného protokolu oboma zmluvnými stranami.
Čl. VI
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
6. 1

6. 2
6. 3

6. 4

6. 5

6. 6

6. 7
6. 8

6. 9

6. 10

Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa, dôsledne
využívať všetky zákonné prostriedky, postupovať s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov
Objednávateľa.
Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi Objednávateľa v prípade, že tieto sú v rozpore s platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku a maximálnu potrebnú súčinnosť
pri plnení jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. O dobu omeškania Objednávateľa
s poskytovaním súčinnosti sa predlžuje doba, v ktorej je Poskytovateľ povinný plniť svoje
záväzky vyplývajúce zo Zmluvy.
Poskytovateľ je povinný postupovať pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy s odbornou
starostlivosťou. Plnenie svojich záväzkov je Poskytovateľ povinný uskutočňovať podľa
pokynov Objednávateľa a v súlade s jeho záujmami, ktoré Poskytovateľ pozná alebo mohol
poznať pri vynaložení odbornej starostlivosti. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plnenie
predmetu Zmluvy, ak nevhodné pokyny Objednávateľa prekážajú v riadnom plnení predmetu
Zmluvy, pričom takéto porušenie nebude považované za omeškanie so splnením záväzku na
strane Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za vady (kvalitu a rozsah) poskytnutého
plnenia a za vzniknutú škodu, ak boli spôsobené v dôsledku nevhodnosti pokynu
Objednávateľa a na ich nevhodnosť bol Objednávateľ písomne upozornený Poskytovateľom
alebo Objednávateľ na ich použití pri vykonávaní predmetu plnenia písomne trval.
Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení
svojich záväzkov stanovených Zmluvou, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov
Objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného Zmluvou.
Objednávateľ je povinný odovzdať Poskytovateľovi všetky potrebné písomnosti a oznámiť
všetky skutočnosti, ktoré sú podľa Poskytovateľa nevyhnutné na riadne plnenie záväzkov
stanovených Zmluvou alebo takéto plnenie záväzkov uľahčia, a to z vlastnej vôle alebo hneď
potom, ako o to Poskytovateľ Objednávateľa požiada.
Objednávateľ je povinný včas informovať Poskytovateľa o všetkých skutočnostiach
potrebných na zabezpečenie úspešného plnenia záväzkov stanovených touto Zmluvou.
Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku nesprávností,
nezrovnalostí a nepresností v informáciách, v dokumentoch a v skutočnostiach poskytnutých
zo strany Objednávateľa, z ktorých Poskytovateľ vychádzal pri plnení predmetu Zmluvy.
Ak pri plnení tejto Zmluvy dôjde k vytvoreniu správy, stanoviska, materiálu, posudku, prípadne
k iným hmotne zachyteným výsledkom činnosti Poskytovateľa (ďalej len „Dodávky Deloitte“) a
takáto Dodávka Deloitte bude spĺňať znaky autorského diela podľa zákona č. 618/2003 Z.z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov,
alebo Dodávka Deloitte je alebo sa stane predmetom práv k duševnému vlastníctvu, patria
tieto práva výlučne Poskytovateľovi. Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy, Poskytovateľ
udeľuje Objednávateľovi nevýhradnú licenciu na použitie takto vytvorených Dodávok Deloitte
pre účely, pre aké boli zo strany Poskytovateľa vytvorené, pričom účel použitia je uvedený v
Zmluve alebo na samotnej Dodávke Deloitte. Týmto však nie je dotknutá povinnosť
Poskytovateľa dodržať mlčanlivosť o Dôverných informáciách v zmysle tejto Zmluvy. Túto
licenciu udeľuje Poskytovateľ na spôsoby použitia Dodávok Deloitte podľa tejto Zmluvy a vo
vecnom a územnom rozsahu spoločne obmedzenom (spôsob a rozsah) účelom použitia
Dodávok Deloitte, za odmenu, ktorá je zahrnutá v cene Služieb podľa tejto Zmluvy a na čas
trvania majetkových práv k Dodávkam Deloitte.
Výstupy sú určené výhradne pre interné použitie Objednávateľom a nemôžu byť bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa použité na žiaden iný účel (ako interný
účel Objednávateľa), ani sprístupnené akejkoľvek tretej osobe, ktorá nie je zamestnancom,
právnym poradcom Objednávateľa vo vzťahu ku Službám. Objednávateľ použije Služby alebo
ich Výstup výlučne na interné účele uvedené v Zmluve alebo vo výstupe a v žiadnom prípade
nie je oprávnený použiť Služby alebo ich výstup na akýkoľvek iný účel.
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Čl. VII
ODMENA
7. 1

7. 2

7. 3

7. 4

7. 5

7. 6

7. 7
7. 8

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že celková maximálna Odmena Poskytovateľa za ním
poskytnuté služby bude 15 500,00 EUR bez DPH. Stanovená maximálna výška Odmeny je
určená za poskytnutie celého predmetu zákazky uvedeného v Prílohe č.1 tejto Zmluvy
a v súlade s ponukou úspešného uchádzača (Poskytovateľa) v súlade s výzvou na
predloženie ponuky.
Odmena v zmysle odseku 7.1 tohto článku bude podliehať schváleniu Objednávateľa a bude
vyplatená po schválení záverečného akceptačného protokolu oboma zmluvnými stranami
v zmysle čl. V. bodu 5.5 tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna výška Odmeny za obdobie trvania Zmluvy
neprekročí celkovú sumu uvedenú v odseku 7.1 tejto Zmluvy a nie je ju možné zvýšiť ani
prostredníctvom dodatkov k tejto Zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Odmena v súlade s bodom 7.1 tohto článku Zmluvy
už zahŕňa aj náklady vynaložené zo strany Poskytovateľa pri plnení jeho záväzkov
stanovených Zmluvou.
Odmena uvedená v článku VII odsek 7.1 tejto Zmluvy je uvedená bez DPH, pričom DPH sa
v tejto Zmluve uvádza samostatne v zákonom stanovenej výške a Poskytovateľ ju bude v tejto
výške aj účtovať.
Poskytovateľ je povinný zaslať ním vystavený daňový doklad (faktúru) na adresu
Objednávateľa uvedenú v tejto Zmluve, resp. podať daňový doklad (faktúru) do podateľne
Objednávateľa. Uvedený daňový doklad musí obsahovať všetky požadované náležitosti
v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Prílohu faktúry tvorí
podpísaný záverečný akceptačný protokol dodaných služieb.
Objednávateľ vyplatí všetky oprávnené platby v prospech Poskytovateľa bezhotovostným
prevodom na bankový účet Poskytovateľa uvedený v tejto Zmluve.

Čl. VIII
TRVANIE ZMLUVY
8. 1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu poskytnutia služieb v zmysle Čl. IV. a v súlade s prílohou
č.1 tejto Zmluvy.

8. 2

Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť:
a. Splnením práv a povinností vyplývajúcich zmluvným stranám z tejto zmluvy;
b. Jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy;
c. Dohodou zmluvných strán;
d. Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, bez uvedenia dôvodu.

8. 3

Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov, keď to ustanovuje zákon
v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, ako aj z dôvodov uvedených v bodoch 8.4
a 8.5 tohto článku. Odstúpenie od tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou nadobúda
účinnosť dňom jeho doručenia alebo dňom uvedenom v odstúpení, ktoré nesmie predchádzať
dňu jeho doručenia, v ktorom bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené
druhej Zmluvnej strane.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy z nasledovných dôvodov:
• závažného porušenia povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy, pričom závažným
porušením povinností Poskytovateľa sa rozumie najmä:
a) poskytnutie odborne chybných služieb a výstupov podľa tejto Zmluvy v
závažnej veci. Pre účel tejto Zmluvy sa za závažnú vec považuje najmä taká
vec, ktorá môže výrazne sťažiť riadenie implementácie OP Výskum a
inovácie,
b) zaslanie najmenej 3 odôvodnených písomných upozornení Objednávateľom
Poskytovateľovi, že neposkytuje služby a výstupy riadne a včas. V písomnom
upozornení Objednávateľ presne popíše výhrady a medzi jednotlivými
upozorneniami poskytne primeraný priestor na nápravu,

8. 4
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c) neodôvodnené nedodržanie pokynov Objednávateľa, za predpokladu, že
dotknutý pokyn má podstatný význam pre riadenie implementácie OP
Výskum a inovácie.
8. 5

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy z nasledovných dôvodov:
• v prípade omeškania Objednávateľa s platením Odmeny podľa tejto Zmluvy o viac
ako 60 dní po dni splatnosti, ak nedošlo k náprave ani v dodatočnej 10-dňovej lehote
danej Poskytovateľom na nápravu v písomnom upozornení.
• Objednávateľ neposkytuje Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu
tejto Zmluvy, a to v prípade, ak Poskytovateľ zaslal Objednávateľovi minimálne 3
písomné odôvodnené upozornenia a medzi jednotlivými upozorneniami poskytol
primeraný priestor na nápravu.

8. 6

V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sú si zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať
všetky dovtedy vzájomne vykonané činnosti a to odovzdaním, resp. vrátením si prípadných
dokumentov a iných dokladov prevzatých od druhej zmluvnej strany za účelom plnenia tejto
Zmluvy, ktoré svojou povahou predpokladajú ich odovzdanie alebo vrátenie druhej zmluvnej
strane.
V prípade predčasného ukončenia tejto Zmluvy Poskytovateľ odovzdá Objednávateľovi všetky
dokumenty a materiály týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy v tom štádiu rozpracovania, v akom
sa nachádzajú ku dňu účinnosti ukončenia tejto Zmluvy. V takom prípade je Objednávateľ
povinný zaplatiť Poskytovateľovi preukázateľnú alikvotnú časť Odmeny za rozpracovanú časť
služby, ktorá bola vykonaná Poskytovateľom ku dňu účinnosti ukončenia tejto Zmluvy.
Predmetné vysporiadanie alikvotnej časti odmeny sa nevzťahuje na rozpracované časti
služieb, ktoré sú spojené s dôvodmi odstúpenia od tejto Zmluvy uvedenými v bode 8.4 tohto
článku Zmluvy.
Ak zistí niektorá zo Zmluvných strán pri plnení tejto Zmluvy prekážku, ktorá znemožňuje
riadne poskytovanie plnenie predmetu Zmluvy dohodnutým spôsobom, bezodkladne to
písomne oznámi druhej Zmluvnej strane a začne s ňou bez zbytočného odkladu rokovať v
dobrej viere na odstránení tejto prekážky. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na riešení
tejto prekážky do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o existencii prekážky niektorou zo
Zmluvných strán, môže ktorákoľvek Zmluvná strana od tejto Zmluvy odstúpiť.
Ukončenie tejto Zmluvy formou dohody zmluvných strán bude vykonané v písomnej forme
s podpisom oboch zmluvných strán.
Túto zmluvu je v zmysle bodu 8.2, písm. d. tohto článku Zmluvy oprávnená písomne
vypovedať, ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 10
pracovných dní a začína plynúť od prvého pracovného dňa nasledujúceho po dni doručenia
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

8. 7

8. 8

8. 9
8. 10

Čl. IX
MLČANLIVOSŤ
9. 1

Pri dodržaní odseku 9.2. tohto článku tejto Zmluvy v súvislosti so všetkými informáciami,
o ktorých sa zmluvné strany alebo ich oprávnení zástupcovia dozvedia v rámci ich zmluvného
vzťahu založeného touto Zmluvou, a ktoré sú označené ako dôverné, alebo sú na základe
iných okolností rozpoznateľné ako obchodné alebo iné tajomstvo alebo utajovaná skutočnosť
podľa osobitného zákona (ďalej len „Dôverné informácie“), každá zmluvná strana:
9.1.1 počas trvania tejto Zmluvy, ako aj počas dvoch rokov po jej ukončení, bude
uchovávať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek Dôverné informácie a pokiaľ to nie je pre
účely tejto Zmluvy, nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím
stranám s výnimkou tých uvedených v bode 9.1.2 alebo ich iným spôsobom využívať,
9.1.2 zabezpečí, že akákoľvek Strana Deloitte, ktorej sú Dôverné informácie sprístupnené,
dodrží záväzok mlčanlivosti v zmysle podmienok tejto Zmluvy. Pre účely tejto Zmluvy
sa za „Stranu Deloitte“ považuje jedna alebo viac členských firiem Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou („private company
limited by guarantee“) založenej podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a
Severného Írska a ich dcérske a pridružené spoločnosti, ich právni predchodcovia,
nástupcovia a postupníci, vrátane ich partnerov, vedúcich, členov štatutárnych
orgánov, majiteľov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov.
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9. 2

9. 3

Ustanovenia bodu 9.1. tejto Zmluvy sa nevzťahujú na žiadne Dôverné informácie,:
9.2.1 ktoré sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo
pomoci zmluvných strán,
9.2.2 ktoré sú alebo boli odhalené prijímajúcou stranou samostatne,
9.2.3 ktoré boli známe jednej zo zmluvných strán ešte pred začatím zmluvných rokovaní
alebo jej boli poskytnuté treťou stranou,
9.2.4 ktorých sprístupnenie ukladá zákon, požaduje orgán činný v trestnom konaní,
príslušný súd Slovenskej republiky, finančný orgán, resp. iný štátny orgán alebo iná
oprávnená osoba v zmysle zákona alebo v prípade splnenia povinnosti poskytnúť
informácie orgánom oprávneným na výkon kontroly činnosti objednávateľa.
Všetky zákonné povinnosti mlčanlivosti zostávajú pre obe zmluvné strany ustanoveniami
bodov 9.1. a 9.2. nedotknuté.
Čl. X
KONFLIKT ZÁUJMOV

10. 1

10. 2

Poskytovateľ sa týmto zaväzuje, že pri plnení záväzkov stanovených Zmluvou počas trvania
tejto Zmluvy bude postupovať a vykonávať činnosti výlučne v súlade so záujmami
Objednávateľa, ktoré sú Poskytovateľovi známe, s tým, že pri plnení týchto svojich záväzkov
nevykoná žiadne úkony, ktoré by boli v rozpore so záujmami Objednávateľa.
Poskytovateľ vyhlasuje, že nemá v súvislosti s poskytnutím predmetu Zmluvy žiadny konflikt
záujmov v zmysle platných právnych predpisov a počas účinnosti tejto Zmluvy nevykonáva
poradenskú činnosť pre prijímateľov a/alebo žiadateľov nenávratného finančného príspevku
v spojení s realizáciou OP Výskum a inovácie.
Čl. XI
KOMPLEXNOSŤ ZMLUVY

11. 1

Táto Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy,
pričom ako taká v celom rozsahu nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné
dohovory zmluvných strán ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu tejto Zmluvy.
Čl. XII
OZNÁMENIA A DORUČOVANIE

12. 1

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že pre účely komunikácie v súvislosti s plnením
záväzkov a predmetu Zmluvy podľa podmienok tejto Zmluvy, boli určené tieto Oprávnené
osoby:
Za Objednávateľa:
Martin Králik
email: martin.kralik@minedu.sk
tel. 02/59374538
Korešpondenčná adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,Sekcia štrukturálnych
fondov EÚ, Stromová 1, 813 30 Bratislava
Za Poskytovateľa:
Iveta Šimuneková
email: isimunekova@deloittece.com
tel. 0908 716 881
Korešpondenčná adresa:
Deloitte Advisory s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
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12. 2

Zmenu oprávnenej osoby zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane. Súhlas druhej
zmluvnej strany nie je potrebný. Akékoľvek oznámenie, požiadavka alebo súhlas, ktorý sa
bude vyžadovať alebo ktorý bude povolený na základe tejto Zmluvy, musí byť v písomnej
forme a bude sa pokladať za doručené alebo vykonané, ak bolo doručené osobne alebo
poslané doporučeným listom osobe určenej pre účely komunikácie tej zmluvnej strany, ktorej
je určené na adresu uvedenú v odseku 12.1 tejto Zmluvy.
Čl. XIII
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

13. 1

13. 2

13. 3

Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením zmluvných
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka
Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom
služieb pri realizácii plnenia predmetu tejto Zmluvy, avšak maximálna súhrnná zodpovednosť
Poskytovateľa za náhradu škody nepresiahne sumu celkovej maximálnej Odmeny uvedenej
v článku VII. bode 7.1 tejto Zmluvy, s výnimkou prípadov, kedy bola škoda úmyselne
spôsobená Poskytovateľom, pričom úmyselné spôsobenie takejto škody zo strany
Poskytovateľa musí byť potvrdené právoplatným rozsudkom príslušného súdu. Zmluvné
strany týmto prehlasujú a súhlasia s tým, že obsah tohto bodu ohľadne zodpovednosti
zmluvných strán za škodu, považujú za primeraný. Zmluvné strany týmto taktiež prehlasujú a
potvrdzujú, že v tomto bode uvedená a dohodnutá suma predstavuje maximálnu škodu, ktorú
Poskytovateľ ako možný dôsledok porušenia svojich povinností predvídal alebo ktorú bolo
možné predvídať s prihliadnutím ku skutočnostiam, ktoré v uvedenej dobe Poskytovateľ
poznal alebo mal poznať pri obvyklej starostlivosti, a to v súlade s ustanovením § 379
Obchodného zákonníka.
Objednávateľ zodpovedá Poskytovateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil porušením zmluvnej
povinnosti stanovenej touto Zmluvou, ktorá je už zahrnutá v sume celkovej maximálnej
Odmeny uvedenej v článku VII. bode 7.1 tejto Zmluvy, s výnimkou prípadov, kedy bola škoda
úmyselne spôsobená Objednávateľom, pričom úmyselné spôsobenie takejto škody zo strany
Objednávateľa musí byť potvrdené právoplatným rozsudkom príslušného súdu. Zmluvné
strany týmto prehlasujú a súhlasia s tým, že obsah tohto bodu ohľadne zodpovednosti
zmluvných strán za škodu, považujú za primeraný. Zmluvné strany týmto taktiež prehlasujú a
potvrdzujú, že v tomto bode uvedená a dohodnutá suma predstavuje maximálnu škodu, ktorú
Objednávateľ ako možný dôsledok porušenia svojich povinností predvídal alebo ktorú bolo
možné predvídať s prihliadnutím ku skutočnostiam, ktoré v uvedenej dobe Objednávateľ
poznal alebo mal poznať pri obvyklej starostlivosti, a to v súlade s ustanovením § 379
Obchodného zákonníka.

Článok XIV
ZMLUVNÉ SANKCIE
14.1.

14.2.

V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania predmetu Zmluvy (alebo jeho časti) sa
Poskytovateľ zaväzuje uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny
nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Nárok Objednávateľa na náhradu
škody týmto nie je dotknutý.
V prípade nedodržania dohodnutej splatnosti faktúry, má Poskytovateľ právo fakturovať úrok
z omeškania vo výške 0,05% z výšky neuhradenej sumy za každý deň omeškania po 30
dňoch od uplynutia lehoty splatnosti faktúry v zmysle Článku VII. bod 7.7 tejto Zmluvy.
Čl. XV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15. 1

15. 2

Vzťahy zmluvných strán bližšie neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými platnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
Ak akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude vyhlásené za neplatné, nemá táto skutočnosť
vplyv na platnosť jej ostatných ustanovení.
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15. 3

15. 4

15. 5

Zánikom tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa mlčanlivosti, zodpovednosti za
škodu, ako aj ostatných práv a povinností zmluvných strán, z ktorých povahy vyplýva, že majú
trvať i po zániku tejto Zmluvy.
Nebude sa predpokladať, že sa ktorákoľvek zmluvná strana vzdáva práva alebo akejkoľvek z
podmienok tejto Zmluvy, pokiaľ takéto vzdanie sa nie je vykonané písomne a podpísané touto
zmluvnou stranou.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Rozhodnutia o schválení
žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim
orgánom a verejným obstarávateľom/konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám
poskytne všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania
sú najmä:
a. riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a inovácie a ním poverené osoby
b. útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby
c.

najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a
nimi poverené osoby

d. orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
e. splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
f.

osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.

Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch. Objednávateľ po podpise obdrží 4 rovnopisy
a Poskytovateľ 2 rovnopisy.
15. 7 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len prostredníctvom písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto Zmluve podpísaných oboma zmluvnými stranami.
15. 8 Zmluva je platná po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami a účinná po jej zverejnení
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a §
5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
15. 9 Zmluvné strany vyhlasujú, že v Zmluve vyjadrujú svoju slobodnú a vážnu vôľu, Zmluvu si pred
podpisom prečítali, jej obsahu plne porozumeli, súhlasia s ním a na znak toho ju podpisujú.
15. 10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1 - Opis predmetu Zákazky
- Príloha č. 2 – Požiadavky na preukázanie odbornej spôsobilosti kľúčového experta

15. 6

V Bratislave dňa ..............

V ........................ dňa ..................

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

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

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

Juraj Draxler

Ivan Lužica

minister školstva, vedy, výskumu a športu

konateľ

Slovenskej republiky
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Príloha č.1 Opis predmetu Zákazky

1. Predmet zákazky
Predmetom zákazky je vo vzťahu k aktivitám operačného programu Výskum a inovácie
financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v gescii Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“ alebo „verejný obstarávateľ“, alebo „zadávateľ“)
a identifikovaným aktivitám OP VaI implementovaných výlučne prostredníctvom MŠVVaŠ SR (a
teda nie prostredníctvom MH SR) na využitie schém štátnej pomoci vykonať testy štátnej
pomoci a vypracovať návrhy jednotlivých schém štátnej pomoci.
2. Východiskové informácie
Všeobecné informácie
Ministerstvo financií SR v súlade so zákonom č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“) koordinuje štátnu pomoc vo vzťahu k
poskytovateľom štátnej pomoci v Slovenskej republike a vo vzťahu k Európskej únii.
Poskytovatelia štátnej pomoci sú povinní pred poskytnutím štátnej pomoci požiadať Európsku
komisiu prostredníctvom Ministerstva financií SR o schválenie jej poskytnutia (notifikácia).
Výnimku z notifikačnej povinnosti predstavujú nasledovné prípady:
•
•

minimálna pomoc,
skupinové výnimky v štátnej pomoci (štátna pomoc pre malých a stredných podnikateľov,
pomoc pre malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe,
pomoc na vzdelávanie, pomoc na zamestnanosť a transparentná regionálna investičná
pomoc).
V týchto prípadoch je možné poskytnúť pomoc bez jej predchádzajúceho schválenia Európskou
komisiou, musia byť však splnené všetky podmienky ustanovené zákonom o štátnej pomoci a
príslušnou legislatívou Európskej únie.

Právnymi predpismi upravujúcimi procedurálny postup v oblasti štátnej pomoci sú:
nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na
používanie článku 93 Zmluvy o založení ES a
• nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie rady
(ES) č. 659/1999, v znení:
o nariadenia Komisie (ES) č. 1627/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004, pokiaľ ide o štandardné formuláre na
oznamovanie štátnej pomoci na regionálny účel,
o nariadenia Komisie (ES) č. 1935/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 794/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999
ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (nové
notifikačné formuláre pre štátnu pomoc v sektore poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva) a
o nariadenia Komisie (ES) č. 271/2008 z 30. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) 794/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999
ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES.
•

Pravidlá hospodárskej súťaže - štátnej pomoci sa vzťahujú len na podniky, pričom za podnik sa
považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu
alebo spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou je v zmysle pravidiel hospodárskej súťaže
akákoľvek činnosť pozostávajúca z ponuky tovarov, služieb a prác na trhu, pričom v súlade
s rozhodnutiami súdov EÚ nie je dôležité, či ide o činnosť ziskovú alebo neziskovú.
Článok 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ uvádza, že “pomoc poskytovaná v akejkoľvek
forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo
hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu
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určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod
medzi členskými štátmi.”
3.

Ciele
Výstupy musia byť jasné, konkrétne, podložené faktami a prispôsobené špecifikám OP VaI.
Výstupy spolu tvoria Výstupný dokument.
Očakávané výstupy zhotoviteľa:
1. Manažérske zhrnutie vrátane harmonogramu a postupu prác;
2. Vykonanie testov štátnej pomoci v zmysle systému riadenia EŠIF pre programové obdobie
2014 -2020 na identifikované aktivity zo strany verejného obstarávateľa;
3. Návrh jednotlivých schém štátnej pomoci zahŕňajúce všetky identifikované vhodné aktivity OP
VaI v gescii MŠVVaŠ SR podľa potrieb a zadania verejného obstarávateľa. Návrhy schém
štátnej pomoci budú zahŕňať schémy, ktoré majú byť notifikované EK, schémy vo väzbe na
skupinové výnimky, prípadne schémy de minimis, ak to bude relevantné.

4. Vstupy
Operačný program Výskum a inovácie
Platná relevantná legislatíva uvádzaná MF SR, najmä:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3716
a zároveň legislatíva v oblasti štátnej pomoci pre programové obdobie 2014 – 2020,
najmä:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:187:TOC
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.190.01.0045.01.ENG
OZNÁMENIE KOMISIE Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2014/C 198/01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0001.01.ENG
OZNÁMENIE KOMISIE Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a
energetiky na roky 2014 – 2020 (2014/C 200/01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.200.01.0001.01.ENG

OZNÁMENIE KOMISIE, ktorým sa menia oznámenia Komisie o usmerneniach EÚ pre
uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí,
o usmerneniach o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020, o štátnej pomoci na filmy a
iné audiovizuálne diela, o usmerneniach o štátnej pomoci na podporu rizikových finančných
investícií a o usmerneniach o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti (2014/C 198/02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0030.01.ENG
OZNÁMENIE KOMISIE Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu
vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom (2014/C
188/02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.ENG

5. Výstupy
Vypracované Manažérske zhrnutie, ako aj ostatné výstupy definované v bode 3 budú
predmetom diskusie s verejným obstarávateľom, pričom na stretnutí môžu byť prítomní
zástupcovia vecne príslušných odborov a experti. Zhotoviteľ môže pokračovať v práci na
nasledujúcej úlohe iba na základe zapracovania odporúčaní zo stretnutia k predošlému návrhu
Výstupného dokumentu verejným obstarávateľom a jeho písomnom schválení.
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Príloha č.1 Opis predmetu Zákazky

Celkový výstupný dokument sa bude skladať z Manažérskeho zhrnutia, ktoré neprekročí 30
strán a príloh. Uvedený rozsah postačuje na uvedenie najdôležitejších informácií a odporúčaní.
Prípadné detaily, grafy, tabuľky a ďalšie informácie musia byť prehľadne priložené v prílohách
správy. Manažérske zhrnutie obsahuje zhrnutie cieľov a úloh v zmysle tohto opisu predmetu
zákazky. Prílohy budú obsahovať jednotlivé schémy štátnej pomoci a testy štátnej pomoci pre
každú zo schém štátnej pomoci.
Celkový výstup bude dodaný verejnému obstarávateľovi v štyroch tlačených rovnopisoch s
tlačenými prílohami s elektronickou kópiou správy spolu so všetkými prílohami na optickom
disku.
6. Rámcový časový harmonogram
Počas trvania realizácie zadania dodá zhotoviteľ obstarávateľovi nasledovné výstupy:
•

Prvý návrh Výstupného dokumentu musí obsahovať:
• Stručné manažérske zhrnutie vrátane harmonogramu a postupu prác
Prvý návrh výstupného dokumentu bude zhotoviteľom vypracovaný a odovzdaný obstarávateľovi
do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy.

•

Druhý návrh Výstupného dokumentu bude odovzdaný do 20 pracovných dní odo dňa písomného
schválenia prvého návrhu Výstupného dokumentu zo strany verejného obstarávateľa a
obsahuje:
•
•
•

•

Dopracovanie manažérskeho zhrnutia
Vykonanie testov štátnej pomoci v zmysle systému riadenia EŠIF pre programové obdobie
2014 -2020 na identifikované aktivity zo strany verejného obstarávateľa;
Predbežný návrh jednotlivých schém štátnej pomoci zahŕňajúce všetky identifikované vhodné
aktivity OP VaI v gescii MŠVVaŠ SR podľa potrieb a zadania verejného obstarávateľa. Návrhy
schém štátnej pomoci budú zahŕňať schémy, ktoré majú byť notifikované EK, schémy vo
väzbe na skupinové výnimky, prípadne schémy de minimis, ak to bude relevantné.

Konečný návrh Výstupného dokumentu bude odovzdaný do 15 pracovných dní odo dňa
písomného schválenia druhého návrhu Výstupného dokumentu zo strany verejného
obstarávateľa a obsahuje:
•
•

Dopracovanie manažérskeho zhrnutia
Návrh jednotlivých schém štátnej pomoci zahŕňajúce všetky identifikované vhodné aktivity OP
VaI v gescii MŠVVaŠ SR podľa potrieb a zadania verejného obstarávateľa. Návrhy schém
štátnej pomoci budú zahŕňať schémy, ktoré majú byť notifikované EK, schémy vo väzbe na
skupinové výnimky, prípadne schémy de minimis, ak to bude relevantné.

Rozdielom medzi druhým a konečným návrhom Výstupného dokumentu je úroveň finalizácie
dokumentu, pričom konečný návrh Výstupného dokumentu je na úrovni finálneho výstupu.
Termíny plnenia ako aj rozsah (úroveň rozpracovania) prvého, druhého
a konečného
Výstupného dokumentu môžu podliehať úpravám v závislosti od potrieb a požiadaviek RO pre
OP VaI a rozhoduje o nich verejný obstarávateľ samostatne.
Všetky výstupy a správy budú v slovenskom jazyku.
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Príloha č.2 Požiadavky na preukázanie odbornej spôsobilosti kľúčového experta

Požiadavky na preukázanie odbornej spôsobilosti kľúčového experta definované vo výzve na
predloženie ponuky ako postupu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kľúčový expert Poskytovateľa prostredníctvom a cez ktorého budú poskytované služby
Objednávateľovi v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy musí spĺňať
nasledovné minimálne požiadavky:
•
Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preukáže sa kópiou diplomu o ukončení
vysokoškolského štúdia.
•
Znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni, preukáže sa prostredníctvom životopisu.
•
Celková odborná prax minimálne 5 rokov v oblasti realizácie projektov zameraných na
programovanie a/alebo implementáciu a/alebo kontrolu a/alebo riadenie programov/projektov
spolufinancovaných z EÚ fondov.
•
Minimálne 1 praktická skúsenosť s vypracovaním schémy štátnej pomoci v podmienkach
operačných programov spolufinancovaných z EÚ fondov v pozícii experta, čo sa preukáže
zoznamom zmlúv/projektov.
Kľúčový expert navrhnutý zo strany Poskytovateľa pre účely poskytovania služieb v zmysle
tejto Zmluvy:
Priezvisko:
Krstné meno:
Štátna príslušnosť:
Zamestnanie:

Šimuneková
Iveta
Slovenská republika
interný zamestnanec - manažér v spoločnosti Deloitte Advisory s.r.o.,
Bratislava

Strana 1 z 1

