ZMLUVA
o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Poskytovateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec MUŽLA
č. 711, 943 52 Mužla
Ing. Iván Farkas – starosta obce
00309125
2021060558
Prima Banka Slovensko, a.s.
SK25 5600 0000 0009 0498 8007
Ing. Gabriel Radošicky
č. 562, 94352 Mužla
Ing. Gabriel Radošicky
52914020
1070019060
Tatra banka
SK51 1100 0000 0029 3715 7161
Čl. I.
Obsah zmluvy

Obsahom tejto zmluvy sú dojednania obidvoch zmluvných strán o vzájomných právach a povinnostiach
pri poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní poskytovateľom .
Cl. II.
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi odbornú pomoc vo verejnom obstarávaní,
ktorej bližšia špecifikácia je uvedená v bode 2 a objednávateľ sa zaväzuje dohodnutým spôsobom
spolupôsobiť a zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu.
2. Pre účely tejto zmluvy sa odbornou pomocou pri verejnom obstarávaní rozumie záväzok
poskytovateľa objednávateľovi poskytnúť prípravu podkladov a samotnú realizáciu podkladov pre
proces verejného obstarávania u objednávateľa v súťaži pre zákazku, ktorej predmetom je
poskytnutie služby:

REALIZÁCIA VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ pre projekt:
HERITAGE – Development of services supporting local wine makers in the region, kód
projektu: (SKHU/1901/3.1/002)




Poskytovanie služieb zahŕňa všetky úkony spojené s realizáciou verejných obstarávaní projektu
IG HERITAGE - Development of services supporting local wine makers in the region na základe
zákona o verejnom obstarávaní, od ich prípravy, vyhlásenia až po ich ukončenie tak, aby spĺňali
podmienky stanovené zákonom o verejnom obstarávaní Z.z. 343/2015 Zákon o verejnom
obstarávaní a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Príručky k procesu
verejného obstarávania Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.
Predbežne stanovené verejné obstarávania projektu:
1. Stavebné práce, hodnota cca: 110 000 eur bez DPH: Renovácia starej obchodnej
budovy v Mužle s účelom vytvorenia laboratória vína.
2. Zariadenie pre laboratórium, hodnota cca: 60 000 eur bez DPH
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3. Systém predpovedí počasia s 8 meteorologickými stanicami, hodnota cca: 30 000 eur
bez DPH
 Úkony spojené s realizáciou verejných obstarávaní sú najmä:
o Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
o Určenie správneho postupu zadania zákazky
o Vypracovanie výzvy na predloženie ponuky
o Zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka verejného obstarávania SR
o Poskytovanie a vysvetľovanie súťažných podkladov záujemcom, spracovanie
odpovede v prípade, že záujemca požiada o vysvetlenie súťažných podkladov
o Vyhotovenie menovacieho dekrétu členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk
v súčinnosti s objednávateľom
o Spracovanie evidencie uchádzačov, ktorí predložili súťažné ponuky
o Otváranie ponúk a spracovanie zápisnice z otvárania ponúk
o Vyhodnotenie podmienok účasti
o Spracovanie zápisnice z vyhodnotenia podmienok účasti
o Spracovanie zápisnice z vyhodnotenia ponúk
o Vypracovanie oznámenia o výsledku výberu uchádzačom
o Revízne postupy : spracovanie stanoviska verejného obstarávateľa , v prípade, že
záujemca/uchádzač podá žiadosť o nápravu v súčinnosti s objednávateľom.
Spracovanie stanoviska pre Úrad pre verejné obstarávanie, v prípade, že
záujemca/uchádzač podá námietku v súčinnosti s objednávateľom. Zastupovanie pred
Úradom pre verejné obstarávanie v konaní o námietkach v súčinnosti s objednávateľom
o Oznámenie výsledku verejného obstarávania: spracovanie textu oznámenia o výsledku
postupu verejného obstarávania resp. informácie o uzatvorení zmluvy. Zaslanie
oznámenia o výsledku verejného obstarávania do Vestníka verejného obstarávania
SR. Zaslanie Informácie o uzatvorení zmluvy do Vestníka verejného obstarávania SR.
o Spracovanie Správy o podlimitnej zákazke: zabezpečenie plnenia povinnosti verejného
obstarávateľa
o záverečné zverejnenie dokumentov v profile verejného obstarávateľa.

Čl. III
Doba plnenia
Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude vykonávať činnosti podľa čl. II. tejto zmluvy do
úspešného ukončenia verejných obstarávania v predmetnej veci. Obstarávanie sa končí s uzavretím
zmluvy s úspešným uchádzačom.
Čl. IV
Úhrada za poskytnutú pomoc a platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že za poskytnutú odbornú pomoc uhradí poskytovateľovi vopred
dohodnutú odmenu vo výške:
Cena celkom : 1 500,00 eur
na jeho účet, uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej poskytovateľom so
splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry, spĺňajúcej všetky zákonom stanovené náležitosti.
Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.
2. V prípade, že nedôjde k podpisu zmluvy s víťaznými uchádzačmi, poskytovateľovi nárok na
vyplatenie časti odmeny podľa čl. IV bod. 1 písm. c) tejto zmluvy nezaniká.

2

3. Faktúra poskytovateľa musí obsahovať:
a. číslo daňového dokladu,
b. názov a miesto podnikania poskytovateľa,
c. špecifikáciu predmetu fakturácie,
d. deň vystavenia faktúry a lehotu jej splatnosti,
e. obchodné meno peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
f. cenu a celkovú fakturovanú sumu.
Čl. V
Ďalšie dojednania
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto
zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich
spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s objednávateľom bez zbytočného odkladu prerokúvať všetky
otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh procesu verejného obstarávania podľa tejto
zmluvy.
3. Pokiaľ objednávateľ neskoršie neurčí inak, je za objednávateľa oprávnený konať vo vzťahu s
poskytovateľom starosta obce.
Čl. VI
Zodpovednosť za škodu
Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná nahradiť
preukázateľne vzniknutú škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie
povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
Čl. VII
Zánik zmluvy
1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť dohodou zmluvných strán, odstúpením od
zmluvy alebo výpoveďou jednej zo zmluvných strán.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak
objednávateľ podstatne porušuje svoje povinnosti podľa tejto zmluvy najmä tým, ak bude v
omeškaní so zaplatením dohodnutej ceny (resp. jej časti ) podľa čl. IV o dobu dlhšiu než 30 dní.
Ukončením zmluvného vzťahu nezaniká nárok poskytovateľa na odmenu za preukázateľne
vykonané úkony podľa čl. IV tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak
poskytovateľ podstatne porušuje svoje povinnosti podľa tejto zmluvy najmä tým, ak poskytovateľ
poruší svoje povinnosti uvedené v čl. II bod 1 tejto zmluvy.
4. Odstúpenie zmluvnej strany od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej
zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho preukázateľného doručenia druhej zmluvnej
strane. Ak sa písomnosť vráti odosielateľovi, nakoľko si adresát zásielku neprevzal v odbernej
lehote, alebo odmietol zásielku prevziať, odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom vrátenia
tejto zásielky odosielateľovi aj v prípade, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
5. V prípade ukončenia zmluvy výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán sa zmluvné strany
dohodli, že výpovedná lehota je 1 týždeň a začína plynúť od 1. dňa týždňa nasledujúceho po týždni,
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Pre doručenie výpovede platí obdobne
ustanovenie bodu 4. tohto článku zmluvy.
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Čl. VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou podpísanou oboma zmluvnými stranami.
Tento záväzkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom. Vo veciach neupravených touto
zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, platných na
území Slovenskej republiky a Európskej únie.
Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo s časti účinné alebo neskôr stratia
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto
neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné,
sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné
strany túto otázku brali do úvahy.
Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom
zákazky, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí uvedeného NFP
uzavretej objednávateľom a poskytovateľom NFP, na to oprávnenými osobami, ďalej poskytovateľ
sa zaväzuje poskytnúť týmto osobám vykonávajúcim kontrolu/audit/overovanie, všetku potrebnú
súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovateľ pomoci a poskytovateľom poverené osoby
b) Poverení zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej
správy finančnej kontroly.
c) Zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle zákona 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.
d) Riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES
e) Osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a/ až c/ v súlade s príslušnými
predpismi.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť v akejkoľvek forme, urobia všetky
potrebné úkony a budú postupovať tak, aby neboli porušené alebo ohrozené práva druhého
účastníka tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre poskytovateľa a jeden pre
objednávateľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvou prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Mužle dňa ...9.11.2020.....................

V Mužle dňa ....9.11.2020...................

za objednávateľa:

za poskytovateľa:

..........................................

..........................................

Ing. Iván Farkas

Ing. Gabriel Radošicky
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