
Zmluva č •••••• 1..f .../2013
o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Poskytovatel':
Názov:
Sídlo:
Poštová adresa
tel/fax:
e-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bank:ové spojenie:
číslo účtu:
zapísaný:
Živnostenskýregister č. 601-18236, č. OŽP-4/2009/00681-1
Odborne spósobilá osoba na verejné obstarávanie, č. preukazu: T0120-345-2002

Alexander RUMANOVSKÝ
Švermova 26,97400 Banská Bystrica
Slnečná 13, 974 04 Banská Bystrica
0905291 561
rumanovskybb@gmail.com
37 593 846
104498 1696

Slovenská sporitel'ňa, a.s. Banská Bystrica
302 056 800/0900

( ďalej len" Poskytovatel' ")

Klient:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení :
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
IČDPH:

OBEC DONOV AL Y
976 39 Donovaly 3
Miroslav Daňo, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s., Banská Bystrica
120923 3002/5600
00313 386
202 111 5800

( ďalej len" Klient ")

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb pre
predmet zmluvy: "Služby verejného obstarávania." (d'alej len .Zmluva"):

1 Účel zmluvy

Účelom tejto Zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri
poskytovaní odborných služieb vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (d'alej len "zákon o verejnom obstarávaní") a súvisiacich konzultačných a
poradenských služieb.



2 Predmet zmluvy

2.1. Poskytovatel' sa zavazuje poskytovať klientovi odborné služby v súvislosti
s vykonávaním verejného obstarávania klientom v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní a súvisiace konzultačné a poradenské služby.

2.2. Klient sa zavazuje prevziať od poskytovatel'a výsledky poskytovania odborných
služieb vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v písomnej
forme a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb v písomnej forme
a zaplatiť za ne dohodnutú odmenu.

3 Vymedzenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní

Pod odbornými službami vo verejnom obstarávaní sa na účely tejto zmluvy rozumejú
najma tieto služby:

• služby súvisiace s realizáciou verejného obstarávani a, ako aj odborného dozoru,
všeobecnej konzultačnej a poradenskej činnosti pri obstarávaní tovarov, služieb
a stavebných prác podl'a požiadaviek klienta,

• prípravu a predkladanie stanovísk zdóvodňujúcich výber postupu verejného
obstarávania v konkrétnych prípadoch,

• vypracovanie príslušných oznámení, t.j. predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, oznámení o výsledku verejného obstarávani a, výziev na
predkladanie ponúk, informácií o uzavretí zmluvy, dokumenty podl'a § 9 ods.7 zákona
o va a ich odosielanie do príslušných vestníkov podl'a typu zákazky,

• vypracovanie súťažných podkladov na vypracovanie ponúk,
• vypracovanie kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade so zadaním klienta,
• poskytovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo súťažných

podkladov uchádzačom,
• kontrolu splnenia podmienok účasti uchádzačmi alebo záujemcami o účasť vo

verejných obstarávaniach,
• plnenie si povinností člena komisie na otváranie obálok a na hodnotenie ponúk

v súlade s menovacím dekrétom,
• v prípade potreby zabezpečenie činností pri uplatnení revíznych postupov,
• komunikáciu s Úradom pre verejné obstarávanie SR na základe požiadaviek klienta,
• odovzdanie kompletnej dokumentácie za realizovanú zákazku klientovi,
• poskytovanie aj iných služieb súvisiacich so zákonom o verejnom obstarávaní, ako aj

vypracovanie správ a informácií a vyplňanie súvisiacich štandardných formulárov
podl'a zadania klienta.

4 Spósob a čas poskytovania služieb

4.1 Poskytovatel' je povinný poskytnúť odborné služby, ktoré sú predmetom tejto
Zmluvy, podl'a požiadaviek a v lehotách zadefinovaných klientom ústne alebo
písomne.

4.2 Poskytovatel' je povinný poskytnúť odborné služby vo verejnom obstarávaní odborne
a v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č.653 z 24. septembra 2010,
ktoré je prílohou zmluvy, v súlade so zákonomo verejnom obstarávaní a ďalšími
právnymi predpismi platnými v SR a na základe pokynov klienta.
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4.3 Ak: by pokyny klienta boli v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní alebo
ďalšími právnymi predpismi platnými v SR, poskytovatel' na túto skutočnosť klienta
vopred písomne upozorní a vyžiada si pokyn na ďalší postup vo veci.

4.4 Ak: by klient trval na poskytnutí odborných služieb požadovaným spósobom aj
napriek tomu, že bol poskytovatel'om písornne upozornený na rozpor so zákonom
o verejnom ·obstarávaní alebo ďalšími právnymi predpismi platnými v SR, je
poskytovatel' oprávnený okamžite od tejto zmluvy odstúpiť.

4.5 Poskytovatel' je oprávnený požadovať od klienta ďalšie, dodatočné informácie alebo
pokyny, ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytnutie odborných služieb. Pri určení
spósobu a metodiky poskytovania odborných služieb je poskytovatel' oprávnený
postupovať samostatne.

4.6 Poskytovatel' je povinný zachovávať mlčanlivosť o infonnáciách poskytnutých
klientom v súvislosti s poskytovaním odborných služieb a to aj po zániku platnosti
tejto zmluvy.

4.7 Poskytovatel' je oprávnený odmietnuť poskytnutie odborných služieb ak klient ani na
požiadanie neposkytne poskytovatel'ovi potrebné podklady a súčinnosť.

4.8 Klient je oprávnený kedykol'vek aktualizovať svoje požiadavky a dávať
poskytovatel'ovi pokyny pri poskytovaní odborných služieb.

4.9 Klient je povinný poskytnúť poskytovatel'ovi pravdivé infonnácie ktoré majú vplyv
na povahu a spósob uskutočnenia požadovaných odborných služieb a nesmie
zamlčať žiadne infonnácie, dóležité pre poskytnutie týchto odborných.služieb.

4.10 Klient a poskytovatel' sa dohodli, že všetky infonnácie, ktoré si zmluvné strany
navzájom poskytnú sú dóverného charakteru a bez písomného súhlasu zmluvných
strán sa nemóžu poskytnúť tretím osobám.

4.11 Klient je povinný odovzdať poskytovatel'ovi zoznam požadovaných obstarávaných
zákaziek pre obdobie platnosti tejto zmluvy do 30 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.

4.12 Klient je povinný zaslať poskytovatel'ovi písornné objednávky k obstaraniu
požadovaných zákaziek.

4.13 Klient je povinný poskytovať poskytovatel'ovi súčinnosť potrebnú pre poskytovanie
odborných služieb.

5 Odmena za poskytovanie služieb

5.1 Cena odborných služieb vo verejnom obstarávaní je stanovená v súlade so zákonom č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

5.2 Celková maximá1na cena odborných služieb vo verejnom obstarávaní počas doby ich
poskytovaniaje vo výške 9.990,00 €bez DPH.
(slovom: devát'tisíc deváťstodevaťdesiat eur)

5.3 Zmluvné strany sa dohodli na hodinovej odmene za poskytovanie odborných služieb
vo verejnom obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb vo výške
18,00 EUR (slovom "osernnásť") za každú začatú hodinu.

5.4. V cene odmeny sú zarátané všetky náklady poskytovatel'a s poskytovaním odborných
služieb a uvedená cenaje konečná.

6 Fakturácia poskytnutých služieb

6.1 Poskytovatel' je oprávnený fakturovať poskytnuté služby mesačne vždy k 10. dňu
nasledujúceho mesiaca za obdobie uplynulého mesiaca. Splatnosť faktúry je 30 dní od
vystavenia faktúry.
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6.2 Poskytovatel' je oprávnený fakturovať klientovi len skutočne poskytnuté služby vo
verejnom obstarávaní.

6.3 Prilohou faktúry bude fotokópia vyplneného a podpísaného Výkazu poskytnutých
odborných služieb vo verejnom obstarávaní a súvisiacich konzultačných a
poradenských služieb, ktorého vzor je prilohou tejto zmluvy.

6.4 Splatnosť faktúr je 14 dní od doručeni a klientovi.
6.5 Poskytovatel' doručí klientovi originály faktúry v dvoch vyhotoveniach.
6.6 Faktúra musí mať tieto náležitosti:

• označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
• číslo faktúry,
• deň vystaveni a a deň splatnosti faktúry,
• u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR,
• fakturovanú sumu v EUR,
• označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
• pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu dodávatel'a,
• prilohy v rozsahu a spracované spósobom, aký predpisuje táto zmluva,
• označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný

a variabilný symbol,
• označenie tejto zmluvy, podl'a ktorej je faktúra vystavená

6.7 V pripade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, klient je
oprávnený vrátiť ju poskytovatel'ovi na doplnenie, v tomto prípade sa zastaví plynutie
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
klientovi.

7 Rozsah a termín poskytovaných odborných služieb

7.1 Poskytovatel' bude poskytovať klientovi odborné služby vo verejnom obstarávaní 12
mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy alebo maximálne do vyčerpania sumy 9.990,-
EUR bez DPH podl'a toho, ktorá skutočnosť nastane skór.

7.2 Počet hodín skutočne poskytnutých odborných služieb vo verejnom obstarávaní
závisí od objednávok klienta v zmysle bodu 4.1.

8 Zodpovednosť za škodu

Poskytovatel' zodpovedá za odbornosť poskytovaných odborných služieb vo verejnom
obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb a za ich súlad so zákonom
o verejnom obstarávaní a inými právnymi predpismi platnými v SR., ako aj za škodu, ktorá
vznikne klientovi v súvislosti s porušením povinnosti poskytovatel'a poskytnúť služby vo
verejnom obstarávaní odborne.

9 Zánik zmluvy

9.1 Poskytovatel' je oprávnený zmluvu jednostranne vypovedať v pripade, že:
9.1 a) Klient neposkytne súčinnosť pri poskytovaní odborných služieb vo verejnom

obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb
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9.1 b) Klient nezaplatí odmenu za poskytovanie odborných služieb vo verejnom
obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb na základe čl. 5
a 6 tejto zmluvy.

9.2 Klient je oprávnený zmluvujednostranne vypovedať v prípade, že:
9.2 a) Poskytovatel' poruší svoje povinnosti v súvislosti s poskytovaním odborných

služieb vo verejnom obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských
služieb stanovených touto zmluvou iných ako stanovených v bode 9.2 b)

9.2 b) Poskytovatel' nebude poskytovať odborné služby vo verejnom obstarávaní
a súvisiace konzultačné a poradenské služby na dostatočnej odbornej úrovni
a1ebo v zmysle pokynov klienta.

9.3 Zmluva zanikne aj vzájornnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

10 Zmluvné pokuty

10.1 Poskytovatel' má nárok na vyplatenie úroku z omeškania za každý aj začatý deň
omeškania s platbou splatnej faktúry vo výške 0,05 % z celkovej nezaplatenej
čiastky za každý aj začatý deň omeškania.

10.2 Poskytovatel' je povinný zaplatiť klientovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05 %
z čiastky fakturovanej poskytovatel'om za každý aj začatý deň omeškania
s poskytnutím služby v zmysle tejto zmluvy. Nárok na zmluvnú pokutu je klient
oprávnený jednostranne započítať s ktorýmkol'vek nárokom poskytovatel'a voči
klientovi.

11 Osobitné ustanovenia

11.1 Klient vyhlasuj e, že je povinný zverejniť obsah tejto zmluvy na internetovej stránke
klienta a v Centrálnom registri zmlúv na webovej stránke Úradu vlády SR.

11.2 Poskytovatel' podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou
klienta zverejniť obsah tejto zmluvy na internetovej stránke klienta a v centrálnej
evidencii zmlúv Úradu vlády SR a že s týmto zverejnením výslovne súhlasí.

12 Doručovanie

12.1 Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto
zmluvou sa doručujú:

a) poštou,
b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky,
c) osobne.

12.2 Písornnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto
zmluvou sa doručujú doporučene na adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve. Každý
účastník je povinný oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla podl'a
zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla.

12.3 Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa
písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielatel'ovi za doručenú a to aj vtedy, ak
sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písornností nastanú v
tomto prípade dňom, kterým sa písomnosť považuje za doručenú.
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12.4 Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, je odosielatel'
povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom
registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto
článku.

13 Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej pripadných
dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu podpísanú obidvomi zmluvnými
stranami.

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a
očíslovaných dodatkov k tejto zmluve podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.

13.3 Zmluvné strany sa zavazujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne
formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V pripade,
že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákol'vek zo zmluvných strán je oprávnená podať
návrh na vyriešenie sporu prislušnému súdu Slovenskej republiky.

13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že závazkové vzťahy založené touto dohodou, ako aj
závazkové vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa budú riadiť prislušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnýmivšeobecne
závaznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bez použiti a kolíznych
nonem.

13.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveni ach, z ktorých poskytovatel' obdrží
dve vyhotoveni a a klient dve vyhotovenia.

13.6 Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli
a zmluva zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej voli, uzatvárajú ju dobrovol'ne
a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

13.7 Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy v Centrálnom
registri zmlúv na webovej stránke Úradu vlády SR.

13.8 Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je vzor Výkazu poskytnutých odborných
služieb vo verejnom obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských
služieb.

Prílohač.1: Výkaz poskytnutých. odborných služieb vo verejnom obstarávaní a súvisiacich
konzultačných a poradenských služieb

V Banskej Bystrici dňa ..(~.1.:.t~~.... V Donovaloch, dňa A.G..?.4.~..W.J~.
Poskytovatel' : Klient:
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