Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka
Čl. 1
Zmluvné strany
Objednávateľ: I.S.D.D. plus s.r.o.
Sídlo: Pažitková 5, 821 01
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Šošovička, konateľ
IČO: 35 774 720
DIČ: 2020276082
IČ DPH: SK2020276082
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Bratislava
Číslo účtu: 2922430348 / 1100
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Poskytovateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
(ďalej len „poskytovateľ“)
Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej
len „Zmluva“):
Čl. 2
Účel zmluvy
Účelom tejto Zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri
poskytovaní odborných služieb vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní).
Čl. 3
Predmet Zmluvy
3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi poradenskú činnosť v oblasti
verejného obstarávania zahŕňajúcu odborné služby vo verejnom obstarávaní podľa čl. 4 tejto
Zmluvy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V rámci uvedenej činnosti sa poskytovateľ
zaväzuje zabezpečiť kompletnú realizáciu verejných obstarávaní a poskytnúť konzultačné
služby.
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od poskytovateľa riadne a včas dodané výsledky

poskytovania odborných služieb vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní a zaplatiť za ne dohodnutú odmenu.
Čl. 4
Vymedzenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní
Pod odbornými službami vo verejnom obstarávaní sa na účely tejto Zmluvy rozumejú všetky
činnosti a úkony vyžadované zákonom o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek
objednávateľom, a to najmä, avšak nielen tieto služby:

o analýza projektových výdavkov a rozpočtu projektu, identifikácia výdavkov, ktoré je
potrebné obstarať postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní,
o vytvorenie a priebežná aktualizácia plánu verejného obstarávania v rámci projektu podľa
potrieb objednávateľa,
o realizácia verejného obstarávania na jednotlivé zákazky podľa plánu verejného
obstarávania, zahŕňajúca najmä:
§ konzultácie pri výbere metódy zadávania zákazky,
§ konzultácie pri príprave technickej špecifikácie predmetu zákazky v
súlade s požiadavkami objednávateľa,
§ konzultácie pri vypracovaní súťažných podkladov na základe podkladov
od objednávateľa (podkladmi sú najmä technická špecifikácia predmetu
zákazky, obchodné podmienky, požiadavky objednávateľa smerujúce k
určeniu podmienok účasti a k spôsobu vyhodnotenia ponúk),
§ vypracovanie predbežného oznámenia pokiaľ je to potrebné,
§ vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy
alebo iného oznámenia do relevantného vestníka (Vestníka verejného
obstarávania a/alebo Úradného vestníka EÚ),
§ poskytovanie súťažných podkladov záujemcom a vypracovanie
potvrdenia o prevzatí súťažných podkladov,
§ vedenie zoznamu záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady,
§ vypracovanie menovacích dekrétov pre členov komisie na vyhodnotenie
ponúk a čestných vyhlásení členov komisie na základe určenia členov
komisie zo strany verejného obstarávateľa,
§ účasť zodpovedného zamestnanca poskytovateľa pri vyhodnocovaní
ponúk ako člena komisie bez hlasovacieho práva na základe menovacieho
dekrétu člena komisie,
§ preberanie ponúk a vypracovanie potvrdenia o prevzatí ponúk pre
uchádzačov,
§ spracovanie záznamu z otvárania ponúk vrátane prezenčných listín a
vypracovanie sprievodných listov k zaslaniu záznamu z otvárania ponúk
uchádzačom,
§ vyhodnotenie splnenia podmienok účasti na základe predložených
žiadostí o účasť alebo ponúk, spracovanie záznamu o splnení podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní a vypracovanie oznámenia o vylúčení
vylúčeným uchádzačom,
§ účasť na procese hodnotenia ponúk a kontrola predložených ponúk
členom komisie,
§ spracovanie žiadostí o vysvetlenie a doplnenie ponúk v prípade potreby
vysvetlenia a doplnenia ponúk zo strany uchádzačov a vyhodnotenie
odpovedí na žiadosť o vysvetlenie a doplnenie ponúk,
§ spracovanie zápisnice o vyhodnotení ponúk,
§ spracovanie dokumentácie súvisiacej so žiadosťami o nápravu, resp.
námietok,
§ vypracovanie oznámenia o úspešnosti, neúspešnosti, resp. vylúčení

ponúk,
vypracovanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do
relevantného vestníka (Vestníka verejného obstarávania a/alebo
Úradného vestníka EÚ),
o realizácia elektronických aukcií podľa potreby.
§

Poskytovanie služieb predpokladanom rozsahu zahŕňa:
o poradenstvo poskytované priebežne počas platnosti zmluvy ad-hoc na základe
požiadaviek zamestnancov objednávateľa formou telefonického dopytu, e- mailových
konzultácií, alebo porady medzi zodpovednými zamestnancami objednávateľa a
zástupcami poskytovateľa služieb – objednávateľ požaduje poskytovanie tejto služby s
reakčnou dobou do 24 hodín počas pracovných dní v priebehu celej doby platnosti
zmluvy,
o poradenstvo poskytované v rámci konkrétnych postupov zadávania zákaziek podľa
zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu potrebnom pre riadny priebeh verejného
obstarávania v zmysle príslušných legislatívnych úprav formou konzultácií, tvorby a
úprav dokumentov, zasielania oznámení, žiadostí a pod. Úradu, resp. záujemcom a
uchádzačom; realizácia elektronických aukcií podľa potreby.
Celkový rozsah poskytovaných služieb je 450 osobohodín.
Čl. 5
Spôsob a čas poskytovania služieb
5.1

Poskytovateľ poskytuje odborné služby, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy podľa článku 4
Zmluvy, podľa požiadaviek a v lehotách zadefinovaných objednávateľom ústne alebo
písomne (ďalej len „objednávka“).

5.2

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať odborné služby vo verejnom obstarávaní odborne v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní aj ďalšími právnymi predpismi platnými v SR
a na základe pokynov.

5.3

Ak by pokyny objednávateľa boli v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní alebo
ďalšími právnymi predpismi platnými v SR, poskytovateľ na túto skutočnosť upozorní.

5.4

Poskytovateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa ďalšie, dodatočné informácie
alebo pokyny, ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytnutie odborných služieb. Pri určení
spôsobu a metodiky poskytovania odborných služieb je poskytovateľ oprávnený
postupovať samostatne.

5.5

Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si zmluvné strany
navzájom poskytnú sú dôverného charakteru a bez písomného súhlasu zmluvných strán
sa nemôžu poskytnúť tretím osobám. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa
poskytovať informácie o súvislostiach týkajúcich sa plnenia tejto Zmluvy svojmu
akcionárovi, ktorým je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky.

5.6

Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie odborných služieb ak objednávateľ ani
na požiadanie neposkytne poskytovateľovi potrebné podklady a súčinnosť.

5.7

Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek aktualizovať svoje požiadavky a dávať
poskytovateľovi pokyny pri poskytovaní odborných služieb.

5.8

Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi pravdivé informácie, ktoré majú

vplyv na povahu a spôsob uskutočnenia požadovaných odborných služieb a nesmie
zamlčať žiadne informácie, dôležité pre poskytnutie týchto odborných služieb.
5.9

Objednávateľ je povinný poskytovať poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre
poskytovanie odborných služieb.

Čl. 6
Odmena za poskytovanie služieb
6.1

Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi za plnenie predmetu tejto zmluvy zaplatiť
odplatu vo výške a za podmienok dohodnutých v tomto článku zmluvy.

6.2
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•
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Čl. 7
Fakturácia poskytnutých služieb
7.1

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude poskytovať služby na základe
jednotlivých objednávok vystavených v súlade s touto Zmluvou. Poskytovateľ vystaví po
realizácii objednávky faktúru. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.

7.2

Poskytovateľ je oprávnený fakturovať len skutočne poskytnuté služby vo verejnom
obstarávaní.

7.3

Prílohou faktúry bude originál vyplneného a podpísaného prehľadu poskytnutých
odborných služieb vo verejnom obstarávaní.

7.4

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov SR, inak
bude poskytovateľovi vrátená. Doručením opravenej faktúry plynie nová lehota splatnosti
faktúry v zmysle bodu 7.1.

Čl. 8
Trvanie Zmluvy
8.1

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie 18 kalendárnych mesiacov.

Čl. 9
Zodpovednosť za škodu
9.1

Poskytovateľ zodpovedá za odbornosť poskytovaných služieb vo verejnom obstarávaní a
ostatných súvisiacich služieb a za ich súlad so zákonom o verejnom obstarávaní a inými
právnymi predpismi platnými v SR.

Čl. 10
Zánik Zmluvy
10.1

Poskytovateľ je oprávnený Zmluvu jednostranne vypovedať v prípade, že:
a)
b)
c)

Objednávateľ neposkytne súčinnosť pri poskytovaní odborných služieb vo
verejnom obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb;
Objednávateľ nezaplatí odmenu za poskytovanie odborných služieb vo verejnom
obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb na základe čl. 6 a
7 tejto Zmluvy;
Objednávateľ bude trvať na poskytnutí odborných služieb požadovaným
spôsobom aj napriek tomu, že bude poskytovateľom upozornený na rozpor so
zákonom o verejnom obstarávaní alebo ďalšími právnymi predpismi platnými v
SR. Poskytovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré
takýmto konaním vzniknú objednávateľovi a zároveň bude poskytovateľ
oprávnený okamžite od Zmluvy odstúpiť.

10.2

Objednávateľ je oprávnený Zmluvu jednostranne vypovedať v prípade, že:
a)
Poskytovateľ nebude poskytovať odborné služby vo verejnom obstarávaní a
súvisiace konzultačné a poradenské služby na dostatočnej odbornej úrovni, na čo
Objednávateľ poskytovateľa písomne upozorní. Objednávateľ má právo v tomto
prípade vypovedať Zmluvu ak poskytovateľ aj napriek písomnému upozorneniu
opätovne nebude poskytovať služby na dostatočnej odbornej úrovni.
b)
Nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom a výsledky
administratívnej kontroly riadiaceho orgánu neumožňujú financovanie výdavkov
na úhradu odmeny poskytovateľa dohodnutú v tejto Zmluve, a to bez akýchkoľvek
sankcií.

10.3

Zmluva zanikne aj vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
Čl. 11
Sankcie

11.1

Poskytovateľ 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.

11.2

Objednávateľ má právo na uplatnenie zrážky z dohodnutej zmluvnej ceny za poskytovanie
odborných služieb vo verejnom obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských
služieb vo výške 0,05 % z čiastky fakturovanej poskytovateľom za každý aj začatý deň
omeškania dodávky služieb oproti termínu dohodnutému s poskytovateľom, pokiaľ je za
omeškanie objektívne zodpovedný poskytovateľ.
Čl. 12
Subdodávky

12.1

Poskytovateľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, ako aj údaje

o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa
pobytu a dátum narodenia, spolu s vecným a percentuálnym podielom plnenia, a uvedené
údaje musí doplniť do Prílohy tejto Zmluvy najneskôr v čase uzatvorenia tejto zmluvy.
Všetci subdodávatelia uvedení v Zozname subdodávateľov musia minimálne po celú dobu
trvania tejto zmluvy spĺňať podmienky podľa 32 ods. 1 zákona o VO a zároveň majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO.
Doklady preukazujúce splnenie § 32 ods. 1 zákona o VO a preukazujúce zápis do registra
partnerov subdodávateľmi zhotoviteľ predloží ako prílohu Zoznamu subdodávateľov, ku
dňu podpisu tejto zmluvy.
12.2

Ak poskytovateľom navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods.
1 zákona o VO alebo nemá zapis v registri partnerov verejného sektora, objednávateľ
písomne požiada poskytovateľa o jeho nahradenie. Poskytovateľ doručí návrh nového
subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti objednávateľa,
ak objednávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

12.3

Poskytovateľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy
s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy tejto
zmluvy. Poskytovateľ zároveň predloží objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie
podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o VO a splnenie zápisu v registri partnerov verejného
sektora za tohto nového subdodávateľa. V prípade, že subdodávateľ nebude spĺňať
podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o VO a/alebo nebude mať zápis v registri partnerov
verejného sektora, zo strany objednávateľa, nebude takýto návrh na zmenu
subdodávateľa akceptovaný.

12.4

V prípade, ak subdodávateľ prestane spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o VO
a/alebo nebude mať mať zápis v registri partnerov verejného sektora počas dodávky
tovaru podľa tejto zmluvy, poskytovateľ musí túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi
do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom subdodávateľ prestal spĺňať podmienky
podľa § 32 ods. 1 zákona o VO a/alebo nebude mať aktuálny zápis v registri partnerov
verejného sektora, pričom musí súčasne navrhnúť nového subdodávateľa spôsobom
podľa bodu 12.3 tejto zmluvy. Akékoľvek porušenie povinností zhotoviteľa podľa bodov
12.1 až 12.4 tejto zmluvy oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho odstúpiť od zmluvy.
Čl. 12
Záverečné ustanovenia

12.1

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

12.2

Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto Zmluve podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.

12.3

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou
dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa
nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená podať návrh na
vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.

12.4

Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto dohodou, ako aj záväzkové
vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem.

12.5

Povinnosťou poskytovateľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich
s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, v zmysle

príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona č. 292/2014
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zmluvy NFP v rámci OPVaI na to oprávnenými
osobami a poskytnúť im na požiadanie objednávateľa bezodkladne všetku potrebnú
súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
• Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
• Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby;
• Najvyšší kontrolný úrad SR, 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 orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a ES.
12.6

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ obdrží dve
vyhotovenia a objednávateľ dve vyhotovenia.

12.7

Účastníci Zmluvy týmto vyhlasujú, že túto Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a
Zmluva zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na
znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

12.8

Táto Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení Zmluvy na svojom webovom sídle.

V Bratislave dňa
Poskytovateľ

V Bratislave dňa
Objednávateľ

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

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

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

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

Vyhlásenie o subdodávateľoch
Uchádzač/skupina dodávateľov:
Obchodné meno
Adresa spoločnosti
IČO

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu
zákazky „Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného obstarávania“
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými
kapacitami.
sa budú podieľať subdodávatelia a že každý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať subdodávatelia:

P. č.

Obchodné meno a sídlo
subdodávateľa

IČO

%-ny
podiel na
zákazke

Predmet
subdodávok

1
2
3

V ........................., dňa ...............

.............................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

1

Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

