DODÁVATEĽSKO - ODBERATEĽSKÁ ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/91 Zb. (Obchodný zákonník)
medzi zmluvnými stranami:
1.

Odberateľ :
Sídlo :
Zástupca :
IČO :
Bankové spojenie :

Detský domov „Ratolesť" Tŕnie
Tŕnie 90
Mgr. Ján Paľuch
37949926
Štátna pokladňa
ďalej len ako „odberateľ"
a

2.

Dodávateľ :
Občianske združenie Prevencia AD
Sídlo :
Generála Pekníka 5, Pezinok
Zástupca :
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
IČO :
35 626 585
DIČ:
Bankové spojenie : 6623210001/5600
ďalej len ako „dodávateľ"

I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa zrealizovať pre odberateľa analýzu
organizačnej kultúry inštitúcie v pôsobnosti odberateľa a analýzu uplatnenia
absolventov, z ktorých odberateľovi poskytne súbornú správu týkajúcu sa daného
typu inštitúcií. Dodávateľ ďalej odberateľovi poskytne
vzdelávanie pracovníkov
a absolventov inštitúcie. Tieto analýzy a vzdelávanie dodávateľ zrealizuje v rámci
plnenia úloh aplikovaného výskumu v projekte „Príprava mladých ľudí v detských
domovoch a reedukačných centrách - analýza a inovácia" Agentúry pre výskum
a vývoj s označením A P V V - 0368 - 12.
2. Odberateľ sa zaväzuje umožniť dodávateľovi zrealizovať analýzy uvedené
v predchádzajúcom odseku tohto článku zmluvy a tieto analýzy od dodávateľa
prevziať.
3. Inštitúcia v pôsobnosti zriaďovateľa je Detský domov Ratolesť,
len ako „inštitúcia".

ďalej označovaný

II.
Spôsob plnenia zmluvy
1. Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať analýzu organizačnej kultúry inštitúcie a súbornú
správu z nej poskytnúť odberateľovi do 31.12.2014 vo forme správy vyhotovenej v
elektronickej alebo tlačenej podobe.

2. Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať analýzu uplatnenia absolventov inštitúcie a súborný
výstup z nej poskytnúť odberateľovi do 31.12.2015 vo forme správy vyhotovenej v
elektronickej alebo tlačenej podobe.
3. Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť vzdelávanie vybraných pracovníkov inštitúcie vo
vzdelávacom programe zameranom na skvalitnenie prípravy absolventov inštitúcie
na ich život po odchode z inštitúcie. Toto vzdelávanie sa uskutoční v roku 2015
v trvaní cca 20 vyučovacích hodín.
4. Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť vzdelávanie budúcich absolventov inštitúcie pred
ich odchodom z inštitúcie v roku 2015.
5. Dodávateľ sa zaväzuje v roku 2016 uskutočniť konferenciu zameranú na skvalitnenie
rezidenciálnej starostlivosti, kde umožní bezplatnú účasť dvoch pracovníkov
inštitúcie.
6. Odberateľ sa zaväzuje umožniť pracovníkom dodávateľa návštevu inštitúcie na dva až
tri dni za účelom výskumu organizačnej kultúry inštitúcie v období mesiacov február apríl 2014. Dni návštevy budú určené po vzájomnej dohode.
7. Odberateľ sa zaväzuje umožniť pracovníkom dodávateľa návštevu inštitúcie na dva až
tri dni za účelom konzultácie implementácie nových prvkov organizačnej kultúry
inštitúcie v období mesiacov október - december 2014. Dni návštevy budú určené po
vzájomnej dohode.
8. Odberateľ sa zaväzuje umožniť pracovníkom dodávateľa zrealizovať vzdelávanie
budúcich absolventov inštitúcie v roku 2015 v priestoroch inštitúcie, ktoré bude
vedené pracovníkmi - lektormi dodávateľa. (3 moduly/2 dni jeden modul)
9. Odberateľ sa zaväzuje umožniť vybraným pracovníkom inštitúcie absolvovať
vzdelávací program zameraný na skvalitnenie prípravy absolventov inštitúcie na ich
život po odchode z inštitúcie.
10. V prípade, že je to možné, odberateľ sa zaväzuje poskytnúť kontakt na absolventov
inštitúcie, za podmienok dodržania súčasnej platnej legislatívy (Zákon č.122/2013 Z.z.
Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
11. Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť a umožniť účasť aspoň jedného zo zamestnancov
inštitúcie na dodávateľom zorganizovanej konferencii zameranej na skvalitnenie
rezidenciálnej starostlivosti.
III.
Platobné podmienky
1.

Odberateľovi zo zmluvy nevyplývajú žiadne finančné záväzky. Realizácia a dodanie
predmetu záväzku dodávateľa je bezplatné. Analýza, jej výstupy, impelementácia
inovatívnych prvkov, vzdelávanie absolventov i zamestnancov a účasť na konferencii
bude zabezpečená pracovníkmi dodávateľa z finančných prostriedkov čerpaných z
projektu A P V V - 0368 - 12 „Príprava mladých ľudí v detských domovoch
a reedukačných centrách - analýza a inovácia".

IV.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa podpisu do dňa ukončenia
projektu „APVV - 0368 - 12" , tzn. do 30.9. 2016.

2. Zmluvu možno obojstranne vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou,
ktorá je pre obidve zmluvné strany 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa
nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. V súlade s § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník zmluva nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. V prípade, že
zmluva nebude zverejnená do troch mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu
zmluvy nedošlo.
5. Akékoľvek zmeny zmluvy alebo dodatky k zmluve je možné vykonať zásadne
písomnou formou po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom pre obe zmluvné strany.

V Pezinku dňa 31.1. 2014

Mgr. Ján Paľuch
Riaditeľ DeD
Odberateľ

prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Štatutárny zástupca OZ Prevencia AD
Dodávateľ

