ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB A PODPORY
VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
číslo zmluvy: ...........

1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Objednávateľ:
Názov:
sídlo:
IČO:
štatutárny orgán:
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2.

Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, Košice 042 66
35 541 016
Ing. Rastislav Trnka, predseda

Poskytovateľ:
Názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaný:
štatutárny orgán:
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Poskytovateľ“)

JUDr. Michal Miškovič-advokátska kancelária s.r.o.
Palisády 32, Bratislava 811 06
47 255 846
2024151129
SK2024151129
OR SR OS BA I, odd.: Sro, vložka č.:101020/B
JUDr. Michal Miškovič, konateľ
ČSOB banka
SK14 7500 0000 0040 2110 5985

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

1.3.

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto Zmluvu o poskytovaní
poradenských služieb vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Zmluva”).

2.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1.

Objednávateľ na zadanie zákazky s nízkou hodnotou prieskumom trhu uskutočnil výberové
konanie na predmet zákazky: „Poradenské služby a komplexné zabezpečenie verejného
obstarávania nadlimitnej zákazky v súvislosti so zabezpečením prímestskej autobusovej
dopravy v Košickom samosprávnom kraji“ (ďalej len „Súťaž“).

2.2.

V rámci Súťaže Poskytovateľ predložil ponuku pre celý predmet Súťaže, ktorá bola
Objednávateľom vyhodnotená ako úspešná.

2.3.

Na základe Súťaže sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy s náležitosťami
uvedenými v jej ďalších ustanoveniach.

3.

PREDMET ZMLUVY

3.1.

Poskytovateľ sa touto Zmluvou zaväzuje poskytovať Objednávateľovi komplexné poradenské
služby (technické, právne, ekonomické a obstarávacie), a to v súvislosti s pripravovaným
obstarávaním predmetu zákazky poskytovania služieb prímestskej autobusovej dopravy vo
verejnom záujme pre Košický samosprávny kraj na obdobie rokov 2022 – 2031 (ďalej len
„Verejné obstarávanie“).
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3.2.

Povinnosti Poskytovateľa, uvedenej v bode 3.1. Zmluvy, zodpovedá záväzok Objednávateľa
prevziať od Poskytovateľa riadne a včas dodané plnenie podľa tejto Zmluvy a zaplatiť zaň
dohodnutú odmenu podľa tejto Zmluvy.

4.

SPÔSOB A ROZSAH PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

4.1.

Poskytovateľ je povinný poskytovať plnenie podľa článku 3 tejto Zmluvy (ďalej len „Služby“)
s obsahom vyplývajúcim z tohto článku Zmluvy. Služby budú dodané v troch základných
etapách, a to 1/ „analytická časť“ (ďalej len „Časť 1 Služieb“), 2/ „vypracovanie zadávacej
dokumentácie pre Verejné obstarávanie“ (ďalej len „Časť 2 Služieb“) a 3/ „realizácia celého
procesu Verejného obstarávania“ (ďalej len „Časť 3 Služieb“). Výsledkom Časti 1 Služieb
a Časti 2 Služieb bude písomný výstup, ktorého obsahom bude:





analýza stavu a návrh alternatív riešenia;
výpočet kladov, záporov a rizík jednotlivých alternatív riešenia;
výber najvhodnejšieho riešenia s ohľadom na zanalyzovaný stav Objednávateľa.

4.2.

Predmetom a obsahom Časti 1 Služieb je: zber a vyhodnotenie údajov a vstupov potrebných
pre nastavenie parametrov Verejného obstarávania, najmä z pohľadu zvolenia vhodného
postupu obstarávania, prípadného rozdelenia zákazky na časti, určenia obchodných –
zmluvných podmienok v nadväznosti na analýzu jestvujúcich zmluvných vzťahov medzi
Objednávateľom a dopravcami, ako aj zvolenia pre Objednávateľa výhodnejšej alternatívy
trvania zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom a dopravcami z časového hľadiska, t.j.
obdobie rokov 2022-2031, alt. 2022-2026. Súčasťou tejto etapy je aj právne poradenstvo
týkajúce sa analýzy aktuálne platných a účinných zmlúv o službách vo verejnom záujme s
terajšími dopravcami pri zabezpečovaní prímestskej autobusovej dopravy na území
Objednávateľa. Výsledkom tejto časti Služieb je písomný výstup podľa bodu 4.1. tohto článku
Zmluvy, schválený Objednávateľom postupom podľa bodu 6.3. tejto Zmluvy.

4.3.

Predmetom a obsahom Časti 2 Služieb je: vypracovanie kompletných súťažných podkladov a
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pre Verejné obstarávanie, ako aj príprava
a realizácia procesu prípravných trhových konzultácií, vrátane priebežného právneho
poradenstva. Súčasťou plnenia v rámci tejto etapy je aj zabezpečenie prípravy zmluvnej
dokumentácie, ktorá bude uzatvorená s úspešným uchádzačom (alebo uchádzačmi) v rámci
Verejného obstarávania a pri vypracovaní ktorej sa bude vychádzať z aktuálne platných
právnych predpisov SR ako aj záväzných právnych aktov Európskej Únie (ďalej aj „EÚ“),
alebo právnych predpisov, či aktov EÚ, ktoré vstúpia do účinnosti počas trvania pripravovanej
zmluvnej dokumentácie (napr. možnosti pre zmeny rozsahu zmluvy resp. zmluvnej ceny počas
zmluvného obdobia a pod.). Výsledkom tejto časti Služieb je písomný výstup podľa bodu 4.1
tohto článku Zmluvy, schválený Objednávateľom postupom podľa bodu 6.4 tejto Zmluvy.

4.4.

Predmetom a obsahom Časti 3 Služieb je: realizácia celého procesu Verejného obstarávania
„na kľúč“ od vyhlásenia Verejného obstarávania až po uzavretie zmluvy s úspešným
uchádzačom, t.j. vykonávanie všetkých úkonov až do zverejnenia oznámenia o výsledku
verejného obstarávania, vrátane zastupovania Objednávateľa v procese/procesoch
vysvetľovania a pri prípadných uplatnených revíznych postupoch, spolu s poskytovaním
priebežného právneho poradenstva. Výsledkom tejto časti Služieb je uzavretie zmluvy
s úspešným uchádzačom Verejného obstarávania. Pokiaľ, po realizácii Verejného obstarávania
v súlade s príslušnými právnymi predpismi a touto Zmluvou, k uzavretiu zmluvy medzi
Objednávateľom a úspešným uchádzačom Verejného obstarávania nedôjde z dôvodov
nemajúcich príčinu na strane Poskytovateľa, je výsledkom tejto časti Služieb zverejnenie
výsledku Verejného obstarávania.

4.5.

Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú
k poskytnutiu Služieb potrebné a objednané Služby vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje
náklady a na svoje nebezpečenstvo. Na časť Služieb, ktoré Poskytovateľ nie je oprávnený
poskytovať samostatne, je povinný použiť odborne spôsobilú osobu (napr. osobu poskytujúcu
právne služby, osobu poskytujúcu poradenské služby v oblasti verejného obstarávania a pod.),

Strana 2 z 9

pričom odmena dohodnutá v článku 7 tejto Zmluvy zahŕňa aj odplatu za takto,
subdodávateľsky poskytnuté, Služby. Poskytovateľ je povinný počas trvania tejto zmluvy
dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“)
upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, ktorých zoznam je Poskytovateľ povinný
predložiť pred uzavretím tejto Zmluvy, a ktorý tvorí jej prílohu č. 1 v rozsahu podľa § 41 ods. 3
ZVO spôsobom podľa tejto Zmluvy. V prípade zámeru Poskytovateľa realizovať nastúpenie
nového subdodávateľa neuvedeného v prílohe č. 1 alebo zmeny pôvodného subdodávateľa
uvedeného v prílohe č. 1 je Poskytovateľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred
predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude
vymedzenie rozsahu prác, ktoré bude pre Poskytovateľa realizovať subdodávateľ. V prípade,
ak Poskytovateľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného
subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, Objednávateľ je oprávnený
nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť.
V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený
v prílohe č. 1, tak uvedené sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy. Poskytovateľ nie
je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto
zmluvy na nového subdodávateľa. Nesplnenie akejkoľvek povinnosti Poskytovateľa uvedenej
v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

4.6.

Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa ďalšie, dodatočné informácie alebo
pokyny, ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie Služieb. Pri určení spôsobu a metodiky
poskytovania Služieb Poskytovateľ postupuje samostatne.

4.7.

Objednávateľ je povinný na základe riadne doručenej žiadosti, poskytnúť Poskytovateľovi
nevyhnutne potrebnú súčinnosť, v rozsahu jemu dostupných informácií, podkladov ako aj
dokumentov, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre poskytovanie Služieb a plnenie ostatných
ustanovení predmetnej Zmluvy; žiadosť bude zaslaná Objednávateľovi v elektronickej podobe,
a to e-mailom na e-mailovú adresu Objednávateľa: riaditel@vucke.sk (JUDr. Boris Bilčak),
erika.bartkova@vucke.sk (Ing. Erika Bartková).

4.8.

Poskytovateľ preberá zodpovednosť a je povinný zaobchádzať s dokumentmi získanými od
Objednávateľa tak, aby nedošlo k ich strate, odcudzeniu, zničeniu, alebo poškodeniu.
Poskytovateľ nie je oprávnený vyhotovovať si z poskytnutých dokumentov kópie bez súhlasu
Objednávateľa. S poskytnutými dokumentmi Poskytovateľ nie je oprávnený nakladať inak ako
za účelom poskytovania Služieb, najmä ich sprístupniť tretím osobám, a to ani po
zániku/zrušení Zmluvy. Po poskytnutí Služieb je Poskytovateľ povinný všetky od
Objednávateľa získané dokumenty vrátiť.

4.9.

Objednávateľ je v rámci súčinnosti potrebnej pre plnenie predmetu Zmluvy povinný najmä
vytvoriť Poskytovateľovi pracovné prostredie v sídle Objednávateľa, ak to je podľa
Poskytovateľa vhodné na dosiahnutie účelu poskytovaných Služieb.

4.10. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby riadne a včas, s vynaložením odbornej
starostlivosti a v súlade s pokynmi Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný oznámiť
Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistí pri realizácii predmetu plnenia podľa tejto
Zmluvy, pokiaľ môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa.

4.11. Poskytovateľ nezodpovedá Objednávateľovi za dosiahnutie účelu tejto Zmluvy, ktorým je
uzatvorenie zmluvy, ako výsledok plánovaného Verejného obstarávania, a to v prípade, ak
k uzatvoreniu zmluvy ako výsledku plánovaného Verejného obstarávania, nedôjde z dôvodov,
ktoré nemajú príčinu v konaní, resp. opomenutí Poskytovateľa.

4.12. Objednávateľ je ďalej oprávnený v ktoromkoľvek štádiu poskytovania Služieb kontrolovať ich
poskytovanie.

4.13. S prihliadnutím na to, že predmetom tejto Zmluvy je aj realizácia celého procesu Verejného
obstarávania, ktorý podlieha kontrole zo strany príslušných štátnych orgánov a inštitúcií, sa
Zmluvné strany výslovne dohodli, že za škodu spôsobenú Poskytovateľom Objednávateľovi sa
považuje každá peňažná sankcia príslušného orgánu, resp. inštitúcie uložená Objednávateľovi
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pre porušenie povinností verejného obstarávateľa v tomto procese Verejného obstarávania,
ktorej príčina nastala na strane Poskytovateľa nedodržaním podmienok a ustanovení tejto
Zmluvy prípadne príslušných právnych predpisov, ako aj náklady na nápravu porušenia
povinností Objednávateľa ako verejného obstarávateľa súvisiace s opatreniami uloženými
príslušným orgánom, resp. inštitúciou oprávnenou kontrolovať, dohliadať alebo dozerať na
proces Verejného obstarávania. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnú pohľadávku ‒ právo na
náhradu škody uvedenej v predošlej vete tohto bodu Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený
započítať s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou Poskytovateľa voči
Objednávateľovi. Poskytovateľ sa môže zodpovednosti za škodu uvedenú v tomto bode
Zmluvy zbaviť jedine tým, že preukáže, že na rozpor Poskytovateľom navrhnutej alternatívy a
Objednávateľom zvoleného postupu realizácie procesu Verejného obstarávania s príslušnými
právnymi predpismi, ako aj na možnosť uloženia sankcie a jej možnú výšku Objednávateľa
výslovne písomne upozornil.

4.14. Poskytovateľ je povinný na svoje náklady udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu
s minimálnou výškou plnenia 2 000 000,- EUR. Poskytovateľ predloží fotokópiu platnej
poistnej zmluvy najneskôr ku dňu podpisu tejto Zmluvy.

5.

AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVA TRETÍCH OSÔB

5.1.

Poskytovateľ vyhlasuje, že výstupy zo Služieb nebudú zaťažené právom tretej osoby, budú bez
faktických a právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je Poskytovateľ povinný
bezodkladne upraviť výstupy Služieb tak, aby nenarušovali práva tretích osôb. V prípadne
zistenia iných ako právnych vád, je Poskytovateľ povinný bezodkladne, najneskôr v lehote 5
pracovných dní odo dňa zaslania reklamácie Objednávateľa emailom, vykonať nápravu a dodať
výstup zo Služieb bez vád.

5.2.

Poskytovateľ výlučne zodpovedá za to, že pri poskytovaní Služieb neporuší žiadne práva
tretích osôb a má oprávnenie s výstupom Služieb nakladať takým spôsobom, aby bol naplnený
účel tejto zmluvy, a to Poskytovateľom riadne a včas poskytnuté Služby.

5.3.

V prípade porušenia akejkoľvek Povinnosti Poskytovateľa dohodnutej Zmluvnými stranami
v bode 5.1. a 5.2. tohto článku Zmluvy zo strany Poskytovateľa oprávňuje Objednávateľa od
tejto Zmluvy odstúpiť a požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000 Eur za
každé jednotlivé porušenie dohodnutých povinností.

5.4.

Poskytovateľ berie na vedomie, že časti výstupov Služieb môžu byť ďalej využívané,
spracovávané a zverejňované, s čím podpisom tejto Zmluvy udeľuje svoj výslovný súhlas.
Odovzdaním výstupov Služieb prechádzajú na Objednávateľa všetky majetkové práva k
výstupom Služieb.

5.5.

Poskytovateľ v súlade s ustanovením § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) udeľuje Objednávateľovi
bezodplatne výhradnú, vecne, časovo a územne neobmedzenú licenciu na použitie výstupov
Služieb akýmikoľvek spôsobmi, vrátane spôsobov výslovne uvedených v § 19 ods. 4
Autorského zákona.

5.6.

Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie výstupov Služieb v rozsahu
podľa bodu 5.5. tohto článku.

5.7.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena za udelenú licenciu je zahrnutá v cene za predmet
plnenia, uvedenej bode 7.1. tejto Zmluvy.

6.

ČAS, MIESTO PLNENIA

6.1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť celý rozsah Služieb, t.j. Časť 1 až 3, podľa tejto Zmluvy,
do 30 mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy.

6.2.

Poskytovateľ sa z hľadiska času a v súlade s bodom 6.1. tohto článku Zmluvy, zaväzuje riadne
dodať Služby a jednotlivé výstupy z nich nasledovne:
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a) Časť 1 v lehote 15 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy;
b) Časť 2 v lehote 3 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy;
c) Časť 3 v lehote 30 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy;
(ďalej aj „postupový termín“). Služby a výstupy z nich je Poskytovateľ povinný poskytnúť
(dodať) riadne, bez vád, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a touto Zmluvou.

6.3.

Poskytovateľ je povinný pri odovzdaní písomného výstupu Služieb poskytnutých v Časti 1
prerokovať s Objednávateľom písomný výstup Služieb poskytnutých v Časti 1 a poskytnúť
Objednávateľovi lehotu minimálne 3 pracovné dni na jeho preštudovanie, pripomienkovanie,
prípadne doplnenie. Objednávateľ spracuje svoje pripomienky, dotazy a návrhy k písomným
výstupom služieb poskytnutých v Časti 1 v lehote uvedenej v prvej vete tohto bodu.
Poskytovateľ je povinný zapracovať pripomienky a návrhy na doplnenie výstupu bezodkladne,
najneskôr v lehote 1 pracovného dňa. V prípade nesúhlasného stanoviska Poskytovateľa
s pripomienkami a návrhmi Objednávateľa, resp. v prípade potreby podať vysvetlenie je
Poskytovateľ povinný v lehote podľa predchádzajúcej vety písomne odôvodniť svoje
nesúhlasné stanovisko, resp. vysvetlenie. Za riadne, bez vád, dodané Služby v Časti 1
sa považuje písomný výstup poskytnutých Služieb schválený Objednávateľom po zapracovaní
jeho pripomienok a návrhov, prípadne po akceptácii písomného odôvodnenia Poskytovateľa
o ich nezapracovaní. Písomný výstup Služieb poskytnutých v Časti 1 odovzdá Poskytovateľ
Objednávateľovi podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí písomného výstupu Služieb
poskytnutých v Časti 1 na to oprávnenými/poverenými osobami.

6.4.

Poskytovateľ je povinný predložiť Objednávateľovi písomný výstup Služieb poskytnutých v
Časti 2 na preštudovanie, pripomienkovanie, prípadne doplnenie v lehote minimálne 10
pracovných dní pred termínom jeho odovzdania (dodania) podľa bodu 6.2. tejto Zmluvy.
Objednávateľ spracuje svoje pripomienky, dotazy a návrhy k písomnému výstupu služieb
poskytnutých v Časti 2 v lehote 5 pracovných dní od predloženia jeho návrhu Poskytovateľom.
Poskytovateľ je povinný zapracovať pripomienky a návrhy na doplnenie výstupu v lehote 3
pracovných dní. V prípade nesúhlasného stanoviska Poskytovateľa s pripomienkami a návrhmi
Objednávateľa, resp. v prípade potreby podať vysvetlenie je Poskytovateľ povinný v lehote
podľa predchádzajúcej vety písomne odôvodniť svoje nesúhlasné stanovisko, resp. vysvetlenie.
Za riadne, bez vád, dodané Služby v Časti 2 sa považuje písomný výstup poskytnutých
Služieb schválený Objednávateľom po zapracovaní jeho pripomienok a návrhov, prípadne po
akceptácii písomného odôvodnenia Poskytovateľa o ich nezapracovaní. Písomný výstup
Služieb poskytnutých v Časti 2 odovzdá Poskytovateľ Objednávateľovi podpísaním protokolu
o odovzdaní a prevzatí písomného výstupu Služieb poskytnutých v Časti 2 na to
oprávnenými/poverenými osobami,

6.5.

Nedodržanie postupu podľa bodu 6.3. a/alebo bodu 6.4. tohto článku Zmluvy sa považuje za
podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Poskytovateľa, ktoré oprávňuje Objednávateľa
od tejto Zmluvy odstúpiť, ako aj požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000
Eur za každé jedno porušenie.

6.6.

Nedodržanie postupového termínu dohodnutého zmluvnými stranami v bode 6.2. tohto článku
Zmluvy, prípadne vadne poskytnuté plnenie zo strany Poskytovateľa sa považuje za podstatné
porušenie tejto Zmluvy zo strany Poskytovateľa, ktoré oprávňuje Objednávateľa od tejto
Zmluvy odstúpiť, ako aj požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000 Eur.

6.7.

Dodanie služieb, podľa postupových termínov v súlade s bodom 6.2. tohto článku, bude
Zmluvnými stranami potvrdené podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí Služieb
poskytnutých v Časti 1 a Časti 2 podpisom na to oprávnenými osobami, a to za stranu
Objednávateľa: JUDr. Boris Bilčak, a za stranu Poskytovateľa: JUDr. Michal Miškovič
(protokol) a uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom Verejného obstarávania, prípadne
zverejnením výsledku Verejného obstarávania postupom podľa bodu 4.4. tejto Zmluvy. Deň
podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Služieb poskytnutých v Časti 1 a Časti 2 sa
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považuje za deň dodania služieb v Časti 1 a Časti 2 a deň uzavretia zmluvy s úspešným
uchádzačom Verejného obstarávania, prípadne deň zverejnenia výsledku Verejného
obstarávania postupom podľa bodu 4.4. tejto Zmluvy sa považuje za deň dodania služieb
v Časti 3.

6.8.

Písomné výstupy Služieb budú dodané v 1 (slovom: jednom) vyhotovení v elektronickej forme
(vo formátoch kódovania, ktoré je možno otvoriť programami MS Office alebo Acrobat
Reader).

6.9.

Písomné výstupy Služieb budú vypracované v plnom rozsahu v slovenskom jazyku.

6.10. Miestom poskytovania Služieb je sídlo Objednávateľa, ak si to ich výstupy z nich výslovne
vyžadujú, inak sídlo Poskytovateľa, pokiaľ Objednávateľ výslovne neurčí inak, o čom je
povinný Poskytovateľa v dostatočnom časovom predstihu, nie kratšom ako 2 (slovom: dva)
pracovné dni informovať. Miestom dodania Služieb je sídlo Objednávateľa.

6.11. Poskytovateľ nie je v omeškaní s poskytovaním Služieb v prípade, ak Objednávateľ
neposkytne nevyhnutnú súčinnosť Poskytovateľovi podľa tejto Zmluvy, a to len po dobu počas
ktorej je Objednávateľ v omeškaní so splnením si povinnosti poskytnúť súčinnosť podľa tejto
Zmluvy.

7.

CENA A JEJ SPLATNOSŤ

7.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytovanie Služieb zaplatí Objednávateľ Poskytovateľovi
odmenu nasledovne:
7.1.1. za riadne a včas poskytnuté Služby v Časti 1 sumu vo výške 24000,- EUR (slovom:
dvadsaťštyritisíc eur) s DPH (prvá časť odmeny)
7.1.2. za riadne a včas poskytnuté Služby v Časti 2 sumu vo výške 24000,- EUR (slovom:
dvadsaťštyritisíc eur) s DPH (druhá časť odmeny)
7.1.3. za riadne a včas poskytnuté Služby v Časti 3 sumu vo výške 26280,- EUR (slovom:
dvadsaťšesťtisícdvestoosemdesiat eur) s DPH (tretia časť odmeny)
(ďalej spolu len „Odmena“), a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu uvedené
v príslušnej faktúre Poskytovateľa. Poskytovateľ záväzne prehlasuje, že za Odmenu dohodnutú
v tomto bode Zmluvy poskytne (dodá) Objednávateľovi všetky časti predmetu plnenia
dohodnutého v článku 4 tejto Zmluvy.

7.2.

Odmena zahŕňa v sebe všetky náklady a výdavky Poskytovateľa súvisiace s poskytovaním
Služieb. Takto dohodnutá Odmena je nemenná a konečná. Objednávateľ neposkytne
Poskytovateľovi žiaden preddavok na Odmenu.

7.3.

Poskytovateľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi Odmenu, resp. jej časti, za poskytnuté
Služby po splnení (dodaní) každej časti poskytovaných Služieb, t.j. postupového termínu
postupom dohodnutým zmluvnými stranami v článku 4 a 6 Zmluvy. Podkladom ako aj
prílohou faktúry je v prípade prvej a druhej časti Odmeny oboma zmluvnými stranami
podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí danej Časti poskytnutých Služieb a v prípade tretej
časti Odmeny uzavretie zmluvy medzi Objednávateľom a úspešným uchádzačom Verejného
obstarávania prípadne zverejnenie výsledku Verejného obstarávania v súlade s bodom 4.4. tejto
Zmluvy. Po dodaní jednotlivej časti, t.j. postupového termínu, vystaví Poskytovateľ
Objednávateľovi faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu podľa príslušných
právnych predpisov o DPH a v súlade s touto Zmluvou dohodnutými podmienkami. Okrem
povinných náležitostí podľa príslušných právnych predpisov o DPH musí faktúra vystavená
Poskytovateľom obsahovať aj:
a.
b.
c.
d.
e.

označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
názov a číslo tejto zmluvy
číslo faktúry
deň vystavenia a deň splatnosti faktúry
u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR
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rozpis fakturovaných služieb a čiastok
fakturovanú sumu v EUR
konštantný a variabilný symbol
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma
sumu, ktorá bola do dňa vystavenia faktúry už objednávateľovi vyúčtovaná
predchádzajúcimi faktúrami
k. označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
l. pečiatka a podpis oprávnenej osoby Poskytovateľa.
f.
g.
h.
i.
j.

7.4.

Úhrada jednotlivých faktúr sa vykoná bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry
vystavenej Poskytovateľom so splatnosťou faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia
Objednávateľovi. Za riadne doručenú faktúru sa považuje faktúra, ktorá obsahuje všetky
náležitosti ako aj prílohy uvedené v tejto Zmluve a príslušných právnych predpisoch.

7.5.

V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov Slovenskej republiky a tejto Zmluvy alebo nebude obsahovať povinnú
prílohu v súlade s touto Zmluvou, je Objednávateľ oprávnený takúto faktúru, a to aj
opakovane, vrátiť Poskytovateľovi na jej opravenie. V prípade vrátenia faktúry
Poskytovateľovi podľa predchádzajúcej vety, neplynie lehota jej splatnosti. Doručením
opravenej faktúry Objednávateľovi plynie nová lehota splatnosti faktúry.

7.6.

Objednávateľ súhlasí s elektronickou podobou doručovania faktúr, ktoré budú spĺňať obsahové
náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov a podľa tejto Zmluvy.

7.7.

V prípade reklamácie vád Služieb až do vyriešenia reklamácie pre Zmluvné strany záväzným
spôsobom, Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry.

8.

TRVANIE ZMLUVY

8.1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v
súlade s ust. § 5a ods.1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

8.2.

Zmluva zaniká:






splnením predmetu Zmluvy,
dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode,
odstúpením od Zmluvy v súlade s jej znením alebo so znením príslušných právnych
predpisov,
uplynutím doby dohodnutej Zmluvnými stranami v čl. 6 bod 6.1,

to všetko s výnimkou záväzkov (napr. náhrada škody, zmluvné pokuty, licencia na použitie
autorského diela a pod.), ktoré z povahy veci trvajú aj po skončení tejto Zmluvy.

9.

MLČANLIVOSŤ

9.1.

Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o všetkých jemu známych skutočnostiach
Objednávateľa, a to predovšetkým o skutočnostiach právnej, sporovej, obchodnej, výrobnej
alebo technickej povahy, o ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy,
ktoré majú interný alebo dôverný charakter, a ktoré majú byť podľa vôle Objednávateľa
a/alebo ním určených osôb utajené. Za informácie, ktoré majú byť podľa Objednávateľa
a/alebo ním určených osôb utajené sa považujú na účely tejto Zmluvy všetky informácie, s
ktorými sa Poskytovateľ dostane do styku, ak Objednávateľ výslovne neurčí, že sa nejedná o
takýto druh informácií. Záväzok mlčanlivosti v rozsahu podľa tejto Zmluvy je platný bez
časového alebo akéhokoľvek iného obmedzenia a to i po zániku Zmluvy.
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9.2.

Záväzok Poskytovateľa dodržiavať mlčanlivosť podľa bodu 9.1. tohto článku sa nevzťahuje na
také sprístupnenie skutočností, informácií a údajov, ktoré je Poskytovateľom realizované počas
trvania Zmluvy a v rámci výkonu, resp. v priamej súvislosti plnením predmetu tejto Zmluvy.

10.

POŽIADAVKA FORMY

10.1. Všetky právne úkony smerujúce k zmene alebo zrušeniu Zmluvy vyžadujú pre svoju platnosť
písomnú formu.

10.2. Iné právne úkony súvisiace s touto Zmluvou ako tie, ktoré sú uvedené v bode 10.1. Zmluvy, je
možné uskutočňovať písomne, e-mailom, ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté, že sa vyžaduje
konkrétna forma.

11.

OZNÁMENIA

11.1. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že pre účely komunikácie s Poskytovateľom v súvislosti
s plnením záväzkov Poskytovateľa podľa Zmluvy boli zo strany Objednávateľa určení títo
oprávnení zástupcovia:
JUDr. Boris Bilčak
Ing. Erika Bartková

11.2. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že pre účely komunikácie s Objednávateľom v súvislosti
s plnením záväzkov Objednávateľa podľa Zmluvy bol zo strany Poskytovateľa určený tento
oprávnený zástupca:
JUDr. Michal Miškovič

11.3. Zmluvné strany môžu aj jednostranne počas účinnosti Zmluvy meniť osoby podľa bodov 11.1.
a 11.2. tohto článku. Na tento účel sú Zmluvné strany povinné bezodkladne oznámiť druhej
Zmluvnej strane zmenu osoby podľa bodov 11.1. a 11.2. tohto článku.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto
Zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne. Zmluvné strany
sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto
zmluvy, pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva inak. V prípade, ak dôjde k zmene v záhlaví uvedených
údajov, zaväzujú sa Zmluvné strany túto zmenu bezodkladne písomne oznámiť druhej
Zmluvnej strane, v opačnom prípade sa má za to, že pôvodné údaje sú správne. Pri doručovaní
prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na adresu podľa
tejto Zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá
je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň jej vrátenia sa nedoručenej
zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná
Zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručenú tejto strane okamihom,
keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať.

12.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Akékoľvek zmeny a dodatky k Zmluve, na ktorých sa Zmluvné strany dohodli, musia byť
uzatvorené v písomnej forme a musia byť očíslované. Zmluvné strany si uvedomujú, že
uzatvorenie dodatku k Zmluve je možné len v súlade s pravidlami verejného obstarávania.

12.2. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu
škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada
škody môže byť uplatňovaná v celom rozsahu.

12.3. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať všetky svoje prípadné pohľadávky voči
Poskytovateľovi s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou Poskytovateľa voči
Objednávateľovi.

12.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Poskytovateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu
Objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto Zmluvy alebo pohľadávky s touto
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Zmluvou súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia, úroky z
omeškania) na tretiu stranu, pričom Zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené
obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto Zmluvy.

12.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou sa v nadväznosti na článok 3
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17.06.2008 o rozhodnom
práve pre zmluvné záväzky (Rím I) v znení neskorších predpisov, riadi právnym poriadkom
Slovenskej republiky.

12.6. Vzťahy Zmluvných strán bližšie neupravené Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných
aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

12.7. Pre potreby výkladu Zmluvy sa berie osobitne zreteľ aj na obsah súťažných podkladov, na
základe ktorých sa realizovala Súťaž, ich vysvetlení v priebehu Súťaže, na základe ktorej bola
Zmluva uzavretá, na obsah ponuky Poskytovateľa a jej prípadné vysvetlenia.

12.8. Zmluvné strany sa dohodli, že na akékoľvek spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej
platnosť, zakladajú v nadväznosti na článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1215/2012 zo dňa 12.12.2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych
a obchodných veciach v znení neskorších predpisov, právomoc súdov Slovenskej republiky.

12.9. V prípade, že akékoľvek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy je alebo sa stane neplatnou
alebo nevynútiteľnou, potom táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť neovplyvňuje ostatné
ustanovenia Zmluvy.

12.10. Prílohou tejto Zmluvy je Zoznam subdodávateľov, ako príloha č. 1.
12.11. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá
slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jej obsahu riadne
porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju potvrdili svojimi podpismi.

12.12. Zmluva je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom 2
(slovom: dva) prevzal Objednávateľ a 2 (slovom: dva) Poskytovateľ.

V Košiciach dňa 31.08.2021

V Košiciach dňa 09.08.2021

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

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

Ing. Rastislav Trnka
predseda

...............................................
JUDr. Michal Miškovič
konateľ
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