Zmluva
o poskytovaní odborného poradenstva
pri verejnom obstarávaní
č. VO – 062019
uzavretá podľa §269 a násl. Obchodného zákonníka č 513/91 Z. z. v platnom znení

I.
1.1. Objednávateľ:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Zmluvné strany.
Obec Veľaty
Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
00332020
2020773612
Prima banka Slovensko, a. s.
č. ú.: SK10 5600 0000 0042 5900 5001

ďalej len „objednávateľ“
1.2. Poskytovateľ:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

29 teaam, s.r.o.
Klokočov 175, 072 36
Ing. Marcel Molčanyi - konateľ
50 663 640
2120418850
ČSOB, a.s.
č.ú.: SK98 7500 0000 0040 2424 9407

NEPLATCA DPH !

ďalej len „poskytovateľ“

II.

Predmet zmluvy.

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude počas
platnosti tejto zmluvy v rozsahu podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa poskytovať:
- komplexné poradenstvo a spracovanie dokumentácie pri obstarávaní zákaziek
s nízkou hodnotou,
- spolupráca pri spracovaní štvrťročných správ,
- poradenské služby v oblasti verejného obstarávania,
2.2. Táto zmluva sa nevzťahuje na zákazky, ktoré budú financované alebo spolufinancované
z fondov EÚ, z Nórskych fondov a pod.. Táto zmluva sa nevzťahuje na podlimitné
zákazky, ani nadlimitné zákazky.
2.3. V rámci poradenských služieb poskytovateľ v súčinnosti s objednávateľom zabezpečuje
a poskytuje tieto činnosti:
- všeobecné poradenské služby v oblasti,
- vypracovanie smernice verejného obstarávania,
- návrh a spracovanie plánu verejného obstarávania,
- kontrolu a organizovanie postupov verejného obstarávania na dodávky
tovaru, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác (v rozsahu
zákaziek podľa uvedeného v bode 2.1),
- zabezpečenie komunikácie objednávateľa s úradom pre verejné
obstarávanie v rámci procesu verejného obstarávania,
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-

spracovanie návrhov žiadostí o metodické usmernenie, žiadostí o výkon
kontroly a pod.,
- zabezpečenie zverejňovania potrebných dokumentov na stránke Úradu pre
verejné obstarávanie, vrátane profilu verejného obstarávateľa objednávateľa,
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu.

III.

Doba platnosti zmluvy.

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3.2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať zmluvu aj bez uvedenia
dôvodu.
3.3. Výpovedná lehota, ak dôjde k výpovedi zmluvy bez uvedenia dôvodu, je jeden
kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni
doručenia výpovede druhej strane.
3.4. Pre iné formy a dôvody ukončenia zmluvy pred uplynutím lehoty platnosti platia
ustanovenia obchodného zákonníka.

IV.

Cena za realizáciu.

4.1. Cena za poskytnutie odbornej pomoci bola stanovená dohodou zmluvných strán. Cena
sa stanovuje ako pevná.
4.2. Cena za plnenie predmetu zmluvy je dohodnutá na sumu 960,- € za jeden kalendárny
rok.
4.3. Poskytovateľ nie je platcom DPH.

V. Podmienky plnenia.
5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy v súlade s podmien-kami tejto
zmluvy, požiadavkami objednávateľa a v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.2. Poskytovateľ sa zaväzuje pristupovať ku všetkým poskytnutým informáciám a
podkladom ako k dôverným a uchovať ich v tajnosti voči tretím osobám.
5.3. Poskytovateľ nesmie byť zaujatý voči záujemcom resp. uchádzačom.
5.4. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu
zmluvy.
5.5. Poskytovateľ sa zaväzuje znášať všetky škody, vrátane pokút a penále, ktoré
objednávateľovi vzniknú v dôsledku chybného rozhodnutia poskytovateľa, alebo
v dôsledku nesplnenia si povinnosti poskytovateľa v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní.
5.6. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neposkytnutia potrebnej
súčinnosti objednávateľom alebo poskytnutím nepravdivých a skreslených údajov
a informácií poskytnutých objednávateľom, alebo požiadavkami objednávateľa na
proces verejného obstarávania, ktoré sa do procesu domáha zaradiť objednávateľ a
ktoré sú v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní na ktoré
poskytovateľ objednávateľa upozornil, alebo vznikli zdržaním sa konania, omeškaním
objednávateľa alebo jeho nesprávnym konaním aj napriek
iného usmernenia
objednávateľa poskytovateľom.
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VI.

Platobné podmienky.

6.1. Cena za plnenie predmetu zmluvy bude hradená priebežne rovnomerne v každom
kalendárnom mesiaci vo výške 80,- € na základe faktúry – daňového dokladu. Splatnosť
faktúr je do 14 dní od ich doručenia objednávateľovi.

VII.

Vyššia moc.

7.1. Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie
zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku
vyššej moci. Ako prípady vyššej moci platia pre účely tejto zmluvy: vojna, mobilizácia,
povstanie, živelné pohromy, kalamita, štrajk ...
7.2. Ten zmluvný partner , ktorý sa odvoláva na vyššiu moc je povinný toto oznámiť druhej
strane najneskôr do 5 dní od vzniku tejto okolnosti. Na požiadanie toho zmluvného
partnera, ktorému boli avízované okolnosti vyššej moci je povinný avizovateľ predložiť
hodnoverný dôkaz.

VIII.

Záverečné ustanovenia.

8.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jeden.
8.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej zverejnenia.
8.3. Každá zmena musí byť realizovaná písomne, formou obojstranne odsúhlaseného
dodatku k tejto zmluve.

Veľaty 28.06.2019

Objednávateľ:

Poskytovateľ:
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