Centrálne číslo zmluvy: ........../2015

Zmluva o dielo
na zhotovenie diela „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnava 2016-2020“ uzatvorená podľa                § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:
Objednávateľ:					MESTO TRNAVA
Sídlo: 						Hlavná 1, 917 71 Trnava	
Štatutárny orgán: 				JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
Osoby oprávnené konať v odborných veciach:	Mgr. Ingrid Huňavá
IČO: 						00 313 114		
IČ DPH:						2021175728
Číslo účtu: 					SK 590200 0000 000026925212
(ďalej len objednávateľ)

a 

Zhotoviteľ:					
Sídlo:						
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené konať v technických veciach :	
IČO:											
DIČ:						
IČ DPH: 
Číslo účtu:
Registrovaný :  
(ďalej len zhotoviteľ)

Článok 1
Predmet zmluvy
	Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie diela „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy 2016-2020“ (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vypracovať za podmienok a v rozsahu uvedených v tejto zmluve.

Objednávateľ sa zaväzuje  riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a uhradiť zhotoviteľovi cenu diela určenú v zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie. 


Článok 2
Rozsah a spôsob spracovania diela

	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 k tejto zmluve „Opis predmetu zákazky“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Obsah jednotlivých častí musí zhotoviteľ konzultovať s objednávateľom a riadiť sa jeho odporúčaniami, potrebami a predstavami. 

Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť a odovzdá ho objednávateľovi v počte 8 ks v tlačovom formáte a 1 vyhotovenie na CD nosiči. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela bude súčasťou zmluvy.
	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas. Riadnym zhotovením diela sa rozumie, že dielo bude ku dňu jeho odovzdania a prevzatia, ako aj kedykoľvek počas záručnej doby bez právnych a faktických vád, v súlade s touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a že bude použiteľné na dohodnutý účel, ktorý  je definovaný v opise premetu zákazky – Príloha č. 1. Včasným vykonaním diela sa rozumie jeho vykonanie a  odovzdanie v lehote uvedenej v článku 3 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ nevykoná diela riadne a včas, je v omeškaní.


Článok 3
Lehota na zhotovenie diela

	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku 1, spracované v rozsahu článku 2 a odovzdať ho objednávateľovi v lehote do 30.09.2016.


Článok 4
Cena za dielo

	Cena za dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán v zmysle  zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa takto:


Celková cena diela bez DPH					..... eur
DPH								 .....eur
Celková cena diela s DPH	 				.....eur
 
          Zhotoviteľ je (nie je) platca DPH.

2.       Súčasťou  zmluvy o dielo je „Kalkulácia ceny služieb“  uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy.

Článok 5
Platobné podmienky
	Zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi dohodnutú cenu za zhotovenie diela podľa článku 4 tejto zmluvy po jeho protokolárnom odovzdaní a prevzatí objednávateľom. 

Zálohové platby ani platbu vopred objednávateľ neposkytne.

	Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 


Článok 6
Záručná doba a zodpovednosť za vady

	Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom. 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok stanovených touto zmluvou a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.
	Dielo má vady, ak nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo nie je vykonané v celom rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy.
Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný u zhotoviteľa uplatniť v lehotách podľa § 562 odst. 2 Obchodného zákonníka.
Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie, najneskôr v lehote 20 kalendárnych dní od prevzatia písomnej reklamácie.

Článok 7
Vlastnícke právo

	Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa prevzatím diela  objednávateľom  a zaplatením dohodnutej ceny.
	Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa §374 Obchodného zákonníka.

	Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takého okolnosti, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Článok 8
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

	V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutej lehote podľa článku 3 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu  vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela, a to za každý deň omeškania až do jeho prevzatia objednávateľom.

V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažného záväzku sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej  sumy za každý deň omeškania úhrady.
	Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa článku                           6 odst. 5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za predmet zmluvy uvedenej v článku 4 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.
	Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.
Článok 9
Odstúpenie od zmluvy

	Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká s odovzdaním diela viac ako sedem kalendárnych dní po uplynutí lehoty na dokončenie diela uvedenej v článku 3 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať. 
Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane.
Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom účinnosti odstúpenia. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov  na zmluvné alebo zákonné sankcie.




Článok 10
Záverečné ustanovenia

	Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
Táto zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán. 
Zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe očíslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami. Dodatky sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Zmluva je vyhotovená v šiestich originálnych vyhotoveniach, a to štyri vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady a na znak súhlasu ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
Príloha č.2 Kalkulácia ceny služieb

V Trnave dňa:


Za objednávateľa: 					 Za zhotoviteľa




............................................................                                 ..............................................
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor




















Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Špecifikácia:

	Predmetom zákazky je vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy 2016-202 (ďalej komunitný plán).
Komunitný plán bude obsahovať minimálne:
	analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v meste Trnava  vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,

analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov mesta i na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín, ktoré si určil zadávateľ
analýzu sociologických údajov a demografických údajov v meste Trnava
	SWOT analýzu
určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode 
časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb, cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2016-2020 vrátane určenia personálnych podmienok, finančných podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich realizáciu,
spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb

 Komunitný plán musí vychádzať z nasledovných strategických dokumentov:
	Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020

Národný  program aktívneho starnutia na roky 2014-2020
Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020
Národný akčný plán na elimináciu a prevencie násilia na ženách 2014 – 2019
	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK
	Koncepcia rozvoja sociálnych služieb TTSK
 

Predmetom zákazky je aj koučovanie a vedenie  6 pracovných skupín, spracovanie výstupov z týchto skupín. Zasadnutie každej z týchto skupín by sa malo uskutočniť minimálne 2x, resp. podľa  potreby.















Príloha č. 2 Zmluvy o dielo  Kalkulácia ceny služieb

1
2
3
4
P.č.
Popis položky
Jednotková cena v E bez DPH
Výška DPH pri sadzbe 20%
Cena spolu v E s DPH
1.
Analýza stavu poskytovaných služieb v meste Trnava vrátane materiálno-technického vybavenia sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby



2.
Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v meste Trnava  na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín, ktoré si určil zadávateľ



3.
Analýza sociologických údajov a demografických údajov v meste Trnava



4.
SWOT analýza



5.
Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode



6.
Časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb, cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2016-2020 vrátane určenia personálnych podmienok, finančných podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich realizáciu



7.
Spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu soc. služieb



8.
Koučovanie  a vedenie 6 pracovných skupín, spracovanie výstupov z týchto skupín, zasadnutie každej zo skupiny min. 2x, resp. podľa potreby






