
Identifikátor Školy: 653701 Identifikátor Projektu: 26110130546

**** ** ** ****
Európska únia

Európsky sociálny fond
NÁAODNY úsTAV CERl1AKOVANYCH

MERANI VZDELÁVANIA

.•.*~
*~~
ic Operačný program *
lf- VZDELÁVANIE ~

*.*
5.1.12 zabezpečiť aby povinnosti Frekventanta týkajúce sa Projektu v celom rozsahu prevzal

iný Zamestnanec Školy splňajúcl Poskytovateľom určené kritériá, ktorý sa však stane
Frekventantom až po schválení Poskytovateľom;

5.1.13 vytvárať Frekventantom podmienky na aktívnu účasť pri prijímaní Služieb zaškolenia,
pričom v jednotlivých prípadoch umožní Frekventantom účasť na aktivitách Služieb
zaškolenia;

5.1.14 riadne a v celom rozsahu, v súlade so skutočným stavom potvrdiť a podpísať
Preberací protokol;

5.1.15 strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaným tovarom
a súvisiacimi službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti ZmluvyoNFP, ktorá
bola uzatvorená medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a
objednávateľom, a to oprávnenými osobami (Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán
auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení
zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané
uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a
Európskeho spoločenstva a ďalšie oprávnené osoby) a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť (ďalej len "Kontrola prijímateľa NFP");

5.1.16 v prípade zistenia nedostatkov orgánmi uvedenými v bode 5.1.15 tejto Zmluvy, ktoré
vznikli nedodržaním ustanovení tejto Zmluvy alebo iných pokynov Poskytovateľa,
ktoré budú mať za následok vznik neoprávnených výdavkov spôsobených
Poskytovateľovi, tieto v plnej výške Poskytovateľovi nahradiť, resp. vrátiť prijaté
plnenia;

5.1.17 po dobu trvania tejto Zmluvy a/alebo akéhokoľvek svojho záväzku vzniknutého z tejto
Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, nevypustiť, nepostúpiť ani inak nepreviesť či
nezaťažiť svoje práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu bez
predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa.

6. Článok
Práva a povinnosti Poskytovatel'a

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje:
6.1.1 umožniť Škole účasť na Projekte;
6.1.2 sprístupniť vhodnou formou Škole aktualizované informácie týkajúce sa Projektu

a jeho organizačných aspektov;
6.1.3 zabezpečiť dodanie jednotlivých častí Tovaru Škole prostredníctvom Dodávateľa,

Tovar bude bezodplatne prevedený Škole podľa zákona Č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov;

6.1.4 oznámiť elektronickou poštou sám alebo prostredníctvom Dodávateľa Škole termín
dodania jednotlivých súčastí Tovaru, ako aj ich identifikáciu umožňujúcu ich riadne
prevzatie Školou v súlade s podmienkami určenými touto Zmluvou;

6.1.5 zabezpečiť zaškolenie Frekventantov Poskytovateľom alebo poskytnutím Služieb
zaškolenia prostredníctvom Dodávateľa;

6.1.6 oznámiť Škole podrobnosti o poskytovaní Služieb zaškolenia alebo o zaškolení
Poskytovateľom (najmä termíny, dlžku zaškolenia, podmienky účasti a pod.);
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