Rámcová zmluva na poskytnutie poradenských služieb v oblasti
verejného obstarávania
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
Článok I
Zmluvné strany
1.1.
Objednávateľ :
Sídlo:
Zastúpený :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
IBAN:
Tel./e-mail :

Obec Ruská Nová Ves
Ruská Nová Ves 168, 080 05 Ruská Nová Ves
Tibor Kollár, starosta
00327727
2021225701

VÚB, a.s.
SK98 0200 0000 0000 1992 5572
+421 517583075; +421 911583075; ruskanovaves@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
1.2.
Poskytovateľ :
Sídlo :
Zastúpený :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
IBAN :
Tel./e-mail :

TENDERKON, s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 Prešov

Zuzana Konkoľová, MBA, konateľ
51880261
2120819756
VÚB banka, a.s.
SK27 0200 0000 0040 0162 1456
+421 911999938; tenderkonsro@gmail.com

(ďalej len „Poskytovateľ“)
(spolu aj ako „Zmluvné strany“)
Článok II
Predmet rámcovej zmluvy
2.1.

2.2.

Predmetom tejto Rámcovej zmluvy (ďalej len "zmluva") je záväzok Poskytovateľa v rozsahu
dojednanom v tejto zmluve a za podmienok uvedených v tejto zmluve poskytovať
Objednávateľovi služby bližšie špecifikované v bode 2.2 tohto článku na zabezpečenie
realizácie komplexu činností v oblasti verejného obstarávania a záväzok Objednávateľa
zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnuté služby odmenu podľa čl. IV. tejto zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi v súlade s ustanoveniami 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“) najmä nasledovný, nie však
výlučný rozsah služieb a činností:
- vypracovanie interného predpisu – smernice verejného obstarávania,
- poskytovanie poradenstva vo verejnom obstarávaní,
- príprava a riadenie postupov verejného obstarávania zákaziek v rozsahu do finančného
limitu podlimitnej zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie
stavebných prác v mene a na účet Objednávateľa ako verejného obstarávateľa podľa § 7
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ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
oznamovacie povinnosti Úradu pre verejné obstarávanie vyplývajúce z realizácie
verejného obstarávania predmetných zákaziek (súhrnné správy).
V prípade potreby sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi dodatočné služby nad
rámec služieb uvedených v bode 2.2 tohto článku zmluvy na základe požiadavky
Objednávateľa, a to osobitnou písomnou dohodou zmluvných strán, maximálne však do výšky
odmeny v zmysle bodu 4.2 článku IV. tejto zmluvy.
-

2.3

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Za účelom poskytovania služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, poverí Objednávateľ
Poskytovateľa k realizácii verejného obstarávania, ktoré bude Poskytovateľ v mene a na účet
Objednávateľa podľa tejto zmluvy a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní vykonávať.
Poskytovateľ je povinný poskytovať služby v zmysle požiadaviek a pokynov objednávateľa
odborne, riadne a včas.
Objednávateľ poskytne včas všetky potrebné východiskové doklady, dokumenty, požiadavky a
informácie týkajúce sa verejného obstarávania, najmä špecifikáciu predmetu zákazky,
požadované zmluvné podmienky, podmienky účasti, kritériá na hodnotenie ponúk a pod. Na
neskoro poskytnuté dokumenty a požiadavky Poskytovateľ nebude prihliadať, ak by narušili
priebeh pripravovaného procesu verejného obstarávania, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú
inak.
Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb postupovať s odbornou starostlivosťou
dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré
sú platné v Slovenskej republike, zásady správnej odbornej praxe, rozhodnutia a vyjadrenia
príslušných orgánov verejnej správy.
Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu platnosti tejto zmluvy s Poskytovateľom
spolupracovať a poskytnúť mu nevyhnutné informácie a súčinnosť v rozsahu nevyhnutnom na
plnenie povinností Poskytovateľa podľa tejto zmluvy.
Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o nesprávnosti
a/alebo nevhodnosti pokynu Objednávateľa; ak tieto pokyny prekážajú v riadnom poskytovaní
služieb, je Poskytovateľ oprávnený poskytovanie služieb obmedziť alebo ak to vyžadujú
okolnosti poskytovania služieb aj úplne prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo
písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na poskytnutí služieb podľa daných pokynov; ak
Objednávateľ na svojom pokyne trvá, Poskytovateľ nezodpovedá za vady poskytnutých
služieb.
Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bezodkladne prekážku poskytnutia služieb,
ak mu je známa; v takomto prípade sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe tak, aby
poskytovanie služieb bolo čo najplynulejšie a prerušené len na nevyhnutný čas; za týmto
účelom si poskytnú vzájomnú súčinnosť.
Objednávateľ je povinný prevziať výsledok poskytovaných služieb riadne a včas a za riadne
poskytnuté služby zaplatiť Poskytovateľovi odmenu.
Článok IV
Odmena a platobné podmienky

4.1.

4.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za poskytnuté služby bude určená jednotlivo dohodou,
podľa rozsahu služieb uvedených v jednotlivých objednávkach Objednávateľa, na základe
zmluvy Objednávateľa a Poskytovateľa. V prípade nesúhlasu s cenou podľa objednávok
Objednávateľa sa zmluvné strany zaväzujú rokovať v dobrej viere o odmene za služby, ktoré
majú byť poskytnuté.
Maximálna výška odmeny za poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy je 4 999,00 EUR
v priebehu kalendárneho roka.
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4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

Cena sa stanovuje ako pevná. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.

Poskytovateľ vystaví faktúru najneskôr do 10 dní od odovzdania dokumentácie z
verejného obstarávania na základe preberacieho protokolu alebo po poskytnutí služby.
Splatnosť faktúr je 10 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
Faktúra – daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými
právnymi predpismi.
Doručovanie faktúr Poskytovateľom sa realizuje prednostne elektronickou formou na
e-mailovú adresu Objednávateľa: ruskanovaves@gmail.com.
Faktúra je uhradená dňom pripísania príslušnej fakturovanej čiastky na účet
Poskytovateľa uvedený vo faktúre a v článku 1.2 tejto Zmluvy.
Článok V
Doba trvania zmluvy a spôsob jej ukončenia

5.1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, maximálne do 31.12.2019 alebo do
vyčerpania finančného limitu podľa bodu 4.2 článku IV. tejto zmluvy podľa toho,
ktorá zo skutočností nastane skôr.

5.2.

Poskytovateľ začne s poskytovaním
Objednávateľa. Lehoty poskytnutia
v požiadavke primerane charakteru a
zohľadní aj zákonom stanovené lehoty
obstarávania.

5.3.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy
zo strany Poskytovateľa. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje skutočnosť, ak
Poskytovateľ:

služieb bezodkladne po prijatí požiadavky
jednotlivých služieb určí Objednávateľ
zložitosti objednanej služby, Objednávateľ
na realizáciu predmetného postupu verejného

a) poskytuje služby v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto dohode, a ktoré
poskytovateľ neodstránil napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v primeranej
dodatočnej lehote poskytnutej mu na tento účel,
b) v rozpore s touto zmluvou prestal poskytovať služby alebo inak prejavil úmysel
nepokračovať v plnení tejto zmluvy,

c) služby riadne nezrealizoval v dohodnutom čase uvedenom v čl. IV ods. 5.2 tejto zmluvy
alebo
e) neplní poskytovanie predmetu zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom
obstarávaní.
5.4.

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia
zmluvných podmienok zo strany Objednávateľa. Za podstatné porušenie zmluvných
podmienok sa považuje skutočnosť, ak Objednávateľ:
a) neposkytuje Poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne poskytnutie služieb zo strany
poskytovateľa,
b) úmyselne zatají poskytovateľovi relevantné informácie týkajúce sa verejného obstarávania,
ktoré by mohli mať vplyv na uzavretie tejto zmluvy alebo na postup Poskytovateľa pri plnení
tejto zmluvy,
c) nezaplatí Poskytovateľovi riadne a včas dohodnutú odplatu alebo
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d) núti Poskytovateľa k činnosti, ktorú možno kvalifikovať ako protizákonnú.
5.5.

Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia
a jeho účinky nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

Článok VI.
Zodpovednosť za vady a záruka
6.1.

6.2.

6.3.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť akejkoľvek informácie
poskytnutej Objednávateľom a v mene Objednávateľa, ani nezodpovedá za vady plnenia tejto
zmluvy, ktoré sú spôsobené neposkytnutím potrebných informácií alebo nepresnosťou či
neúplnosťou poskytnutých informácií.
Poskytovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté činnosťou a úkonmi pri uskutočňovaní
verejného obstarávania, ktoré boli vykonané na základe pokynov Objednávateľa, pokiaľ ho na
ich nevhodnosť Poskytovateľ upozornil, ako aj za vady, ktoré vznikli na základe nepravdivých
podkladov prevzatých od Objednávateľa a ktoré Poskytovateľ nemohol vzhľadom na povahu,
charakter alebo čas ich predloženia zapracovať do prípravy verejného obstarávania.
V prípade, že kontrolné orgány preukážu nesprávny postup pri uskutočňovaní verejného
obstarávaní, Poskytovateľ sa zaväzuje na výzvu Objednávateľa bez zbytočného odkladu a
bezplatne vypracovať vyjadrenie ku kontrolným zisteniam s odôvodnením ním realizovaného
postupu.

Článok VII.
Náhrada škody a sankcie
7.1.

7.2.

7.3.

Na zodpovednosť za škodu sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z zmluvy, je povinná nahradiť
škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Zmluvná strana nie je povinná nahradiť škodu
ak preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť.
Poskytovateľ zodpovedá za škody na veciach prevzatých od Objednávateľa na realizáciu
verejného obstarávania a na veciach prevzatých od tretích osôb pri uskutočňovaní verejného
obstarávania.
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.

Článok VIII.
Iné dojednania
8.1.

8.2.

8.3.

Zmluvné strany sa dohodli a zaväzujú sa, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch
a skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia pri plnení tejto zmluvy a skutočnostiach týkajúcich
sa predmetu verejného obstarávania s tým, že nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný
účel a nebudú poskytnuté tretej osobe.
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje povinnosť zverejniť zmluvu vrátane jej
príloh, v zmysle §5a zákona č . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení v Centrálnom
registri zmlúv.
V prípade, ak Zmluvná strana má v úmysle alebo má povinnosť dôvernú informáciu
sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred druhú Zmluvnú
stranu.
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Článok IX.
Záverečné ustanovenia
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Ak v tejto dohode nie je dohodnuté inak, spravuje sa zmluvný vzťah ňou založený
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie
sú dohodou výslovne upravené, riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy musia byť vykonané vo forme očíslovaných
písomných dodatkov, inak sú neplatné.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán je určený
jeden rovnopis.
Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú plne spôsobilé na právne
úkony, dohodu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná
voľnosť nie je ničím obmedzená, zmluvu si pozorne prečítali a jej obsahu porozumeli.

V Ruskej Novej Vsi, 21.2.2019

V Prešove, 21.2.2019

Za Objednávateľa :

Za poskytovateľa:

........................................................
Tibor Kollár, starosta

........................................................
Zuzana Konkoľová, MBA, konateľ
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