Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č.13/2015
V zmysle § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník v platnom znení)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obec Kocurany

IČO:
IĆ DPH:
So sídlom:
Zastúpený:

00648868
2021118011
Kocurany 105, 972 02
Ing. Vojtech Čičmanec, starosta obce

Poskytovateľ:
Zapísaný v:
IČO:
DIČ:
So sídlom:
Bankové spojenie:
SWIFT/IBAN:
Zastúpený:

rumanko, s.r.o.
OR OS Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 23902/R
45932093
2023166882
Bazovského 2747/12, 911 08 Trenčín
Tatra banka, a.s.
TATRSKBX / SK46 1100 0000 0029 2886 0453
Ing. Vladimír Rumanko, konateľ
Článok I.
Predmet zmluvy

1.

Predmetom zmluvy je poskytnutie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania poskytovateľom objednávateľovi, a to v zmysle Zákona č. 25/2006 Zb. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 25/2006 Zb.“) na
predmet zákazky „Obecný chodník Kocurany“.
a) návrh postupu / metódy verejného obstarávania
b) príprava súťažných podkladov,
c) príprava výzvy na predkladanie ponúk a spolupôsobenie pri jej zaslaní Úradu pre verejné obstarávanie,
d) vydávanie súťažných podkladov a prijímanie ponúk,
e) zastupovanie objednávateľa v komunikácii so záujemcami a uchádzačmi v otázkach predmetu
obstarávania,
f) zriadenie komisie na otváranie ponúk, posúdenie splnenia podmienok účasti a vyhodnocovanie
ponúk,
g) spolupôsobenie pri otváraní ponúk, kontrole splnenia podmienok účasti a vyhodnocovaní
ponúk,
h) spolupôsobenie pri plnení informačných povinností vyplývajúcich zo Zákona č. 25/2006 Zb.
vrátane zaslania oznámenia o uzavretí zmluvy s víťazným uchádzačom,
i) vedenie elektronickej aukcie z pozície konzultanta v prípade, že je súčasťou dohodnutého postupu verejného obstarávania,
j) vypracovanie dokumentácie z procesov verejného obstarávania v jednom vyhotovení
v tlačenej forme.
Článok II.
Lehota plnenia

1.
2.

Poskytovateľ bude služby podľa článku čl. I. tejto zmluvy vykonávať od podpisu tejto zmluvy až do
ukončenia procesu verejného obstarávania pre všetky predmety obstarávania podľa tejto zmluvy.
Ukončením procesu verejného obstarávania sa rozumie odoslanie Informácie o výsledku objednávateľovi. V prípade viacerých procesov verejného obstarávania na viac predmetov obstarávania
v rámci tejto zmluvy sa ukončením procesu verejného obstarávania rozumie odoslanie poslednej
Informácie o výsledku objednávateľovi.

Článok III.
Odmena za poskytovanie služieb
1.
2.
3.

4.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za splnenie predmetu tejto zmluvy odmenu vo
výške 800,- EUR, /poskytovateľ nie je platca DPH/ a to bezodkladne po skončení lehoty plnenia
podľa čl. II tejto zmluvy.
Poskytovateľ má nárok na vyplatenie celej odmeny podľa bodu 1. aj v prípade, ak objednávateľ
z vlastného rozhodnutia a bez zjavného dôvodu verejné obstarávanie zruší alebo požiada o jeho
zrušenie poskytovateľa, ak tak urobí po odoslaní výzvy na predkladanie ponúk.
V prípade zrušenia verejného obstarávania bez zavinenia ktorejkoľvek zo zmluvných strán (napr.
v prípade nepredloženia ani jednej ponuky, vylúčenia všetkých ponúk a pod.), má poskytovateľ
nárok na vyplatenie pomernej výšky odmeny za poskytnuté služby vo výške, ktorá zodpovedá
miere rozsahu poskytnutých služieb k celému predpokladanému rozsahu poskytovaných služieb.
Konkrétnu výšku odmeny v takomto prípade určia zmluvné strany konsenzuálne dohodou. Ak dohoda nie je možná, obráti sa ktorákoľvek zo zmluvných strán s podnetom na určenie primeranej
výšky odmeny na vecne a miestne príslušný súd.
V prípade, ak oprávnený kontrolný orgán (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Národný kontrolný
úrad) verejné obstarávanie na jednotlivý predmet obstarávania nariadi zrušiť, prípadne už skončené verejné obstarávanie označí za natoľko rozporné so zákonom, že to mohlo alebo malo zásadný vplyv na priebeh obstarávania, alebo ho označí za také, ktorým bol spáchaný správny delikt
a udelí vyhlasovateľovi pokutu v zmysle §149 Zákona č. 25/2006 Zb., nemá poskytovateľ nárok
na vyplatenie pomernej výšky odmeny za časť poskytnutých služieb, ktorých sa to týka.
Článok IV.
Platobné podmienky

1.
2.
3.

Odmena je splatná na základe poskytovateľom riadne vystavenej a odoslanej faktúry.
Splatnosť faktúry je 14 dní.
Faktúra – daňový doklad sa považuje za uhradenú dňom pripísania odmeny v plnej výške na účet
poskytovateľa.
Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Objednávateľ je povinný vytvoriť poskytovateľovi všetky podmienky tak, aby predmet zmluvy
mohol plniť včas a riadne, a za týmto účelom bude úzko spolupracovať s poskytovateľom.
2. Objednávateľ sa zaväzuje k poskytnutiu všetkých relevantných informácií potrebných na poskytovanie služieb.
3. Objednávateľ je povinný poskytnúť pravdivé informácie, ktoré majú vplyv na povahu a spôsob
uskutočnenia odborných služieb a nesmie zamlčať žiadne informácie dôležité pre poskytnutie týchto služieb.
4. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie odborných služieb, ak objednávateľ ani na
požiadanie neposkytne potrebné informácie a / alebo súčinnosť.
5. Objednávateľ sa zaväzuje po uplynutí lehoty plnenia zmluvy prevziať a uchovávať dokumentáciu
z verejného obstarávania v súlade so Zákonom č. 25/2006 Zb.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami objednávateľa a so Zákonom č. 25/2006 Zb., a zároveň vo veci predmetu tejto
zmluvy chrániť záujmy objednávateľa.
7. Poskytovateľ sa nemôže odchýliť od pokynov objednávateľa.
8. Poskytovateľ je povinný pri výkone svojej činnosti včas upozorniť objednávateľa na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, ktoré by mohli mať za následok nesúlad s právnymi predpismi SR, najmä
Zákonom č. 25/2006 Zb., alebo zmarenie účelu tejto zmluvy alebo vznik škody. V prípade, že objednávateľ aj napriek upozorneniu zo strany poskytovateľa trvá na realizácii jeho pokynov, nezodpovedá poskytovateľ za takto vzniknutú škodu.
9. Poskytovateľ sa zaväzuje zamedziť konfliktu záujmov tým, že nebude zároveň spolupracovať aj
s prípadným záujemcom alebo uchádzačom, ktorý prejaví záujem zúčastniť sa verejného obstarávania pripravovaného pre objednávateľa.
10. Náklady spojené s prípravou a realizáciou predmetu zmluvy týkajúce sa poštových poplatkov,
tlače a kopírovania znáša objednávateľ.

Článok VI.
Zodpovednosť za škodu
1.

Poskytovateľ zodpovedá za odbornosť poskytovaných služieb vo verejnom obstarávaní a za ich
súlad so Zákonom č. 25/2006 Zb. a inými právnymi predpismi SR.
Článok VII.
Zánik zmluvy

1.
2.
3.

Platnosť zmluvy zaniká v prípade splnenia záväzkov z nej vyplývajúcich, alebo vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán.
Objednávateľ je oprávnený zmluvu jednostranne vypovedať, ak poskytovateľ poruší svoje povinnosti v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy.
Poskytovateľ je oprávnený zmluvu jednostranne vypovedať, ak objednávateľ neposkytne súčinnosť
a informácie podľa čl. V bodov 1. a 2.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zmluvu možno meniť alebo ju rušiť iba písomne, a to formou dodatkov na základe dohody obidvoch zmluvných strán podpísaných oprávnenými stranami oboch strán.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana disponuje
jedným.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch strán.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju
podpisujú.
Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti tejto zmluvy prechádzajú aj na ich právnych
nástupcov.
Vo veciach neupravených touto zmluvou sa postupuje v zmysle Obchodného zákonníka.

V Kocurany, dňa 2.12.2015

V Trenčíne, dňa 1.12.2015

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

---------------------------------Ing. Vojtech Čičmanec

---------------------------------------Ing. Vladimír Rumanko

