ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
(uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení ďalej len „zmluva“)

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY
Poskytovateľ:
obchodné meno:
sídlo:
v zastúpení:
kontaktná osoba - obchod:
kontaktná osoba - realizácia:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Obchodný register:

Euro Dotácie, a. s.
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
Ing. Peter Sládek, predseda predstavenstva
Ing. Martin Chachula, riaditeľ pre poradenstvo a ekonomiku
.................................................
+421 41 5665 268
36 438 766
2022122520
SK2022122520
Slovenská sporiteľňa, a.s.
0424075540/0900
SK6609000000000424075540
SLSPSKBX
Okresný súd Žilina, odd. Sa, vložka č. 10634/L
ďalej len „poskytovateľ“

Objednávateľ:
obchodné meno:
sídlo:
v zastúpení:
kontaktná osoba:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
SWIFT:

obec Raslavice
Obecný úrad, Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Marek Rakoš, starosta
Ing. Peter Paľa, prednosta obecného úradu
+421 54 4792 222
00322521
2020624606
neplatca DPH
Všeobecná úverová banka, a.s.
1921522/0200
SUBASKBX
ďalej len „objednávateľ“

spolu s poskytovateľom ďalej len „zmluvné strany“ a každý samostatne ďalej len „zmluvná strana“

Článok II
Predmet zmluvy
II.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby špecifikované v
bode II.2 k projektu objednávateľa Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci
Raslavice (ďalej len „projekt“), ktorý bude predložený v rámci výzvy OPKaHR-22VS-1501 (ďalej len
„výzva“), a záväzok objednávateľa poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu
a včasnému plneniu zmluvy a zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu (cenu) za poskytnuté
služby.
II.2 Predmetom plnenia poskytovateľa sú nasledovné služby:
II.2.1 výber dodávateľa v zmysle platnej legislatívy a v súlade s podmienkami riadiaceho resp.
sprostredkovateľského orgánu. V rámci výberu dodávateľa/-ľov sa poskytovateľ zaväzuje
realizovať 1 x zákazku podlimitným postupom mimo elektronického trhoviska na uskutočnenie
stavebných prác. V rámci nich sa poskytovateľ zaväzuje realizovať nasledovné kroky:












zabezpečovanie služieb súvisiacich s realizáciou verejného obstarávania, ako aj
odborného dozoru, všeobecnej konzultačnej a poradenskej činnosti pri obstarávaní
stavebných prác podľa požiadaviek klienta (objednávateľa)
vypracovanie príslušných oznámení, t. j. výziev na predkladanie ponúk, oznámení o
výsledku verejného obstarávania, a ich odosielanie do vestníka,
vypracovanie návrhu súťažných podkladov na vypracovanie ponúk vrátane zabezpečenia
odovzdania a rozposielania záujemcom,
poskytovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo súťažných
podkladov uchádzačom/záujemcom,
organizačné a metodické vedenie činnosti hodnotiacej komisie, vrátane zaistenia všetkých
podkladov, dokumentov, protokolov a administratívy, ktorá súvisí s hodnotením ponúk,
v prípade potreby zabezpečiť činnosti pri uplatnení revíznych postupov,
na základe poverenie objednávateľa komunikovať s Úradom pre verejné obstarávanie na
základe požiadaviek klienta (objednávateľa),
poskytovať aj iné poradenstvo súvisiacich s predpismi o verejnom obstarávaní, ako aj
vypracovať správy a informácie a vypĺňať súvisiace štandardné formuláre podľa zadania
klienta (objednávateľa),
odovzdať kompletnú dokumentáciu za realizovanú/-é zákazku/-y klientovi
(objednávateľovi).

Článok III
Cena za predmet plnenia (poskytnuté služby)
III.1 Zmluvné strany dohodli cenu služieb podľa článku II. bod II.2. tejto zmluvy nasledovne:
III.1.1 za výber dodávateľa podľa článku II. bod II.2.1 zmluvy vo výške 1 000,00 EUR (slovom: Tisíc
EUR).
III.2 Ceny služieb uvedené v tejto zmluve sú bez DPH. Poskytovateľ je platcom DPH. K jednotlivým cenám
bude zo strany poskytovateľa účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov v čase poskytnutia
služby.

Článok IV
Termíny plnenia (poskytovania služieb)
IV.1 Termíny plnenia - poskytovania služieb zo strany poskytovateľa sú nasledovné:
IV.1.1 výber dodávateľa/-ľov podľa článku II. bod II.2.1 tejto zmluvy bude začatý zverejnením
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a to najneskôr do termínu podľa dohody
zmluvných strán.

Článok V
Platobné podmienky
V.1 Dohodnutá odmena (cena) poskytovateľa za službu výberu dodávateľa podľa článku II. bod II.2.1
zmluvy je splatná vo výške 1 000,00 EUR bez DPH po zverejnení výzvy na predkldanie ponúk..
Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti 14 dní (slovom: Štrnásť dní) odo dňa vystavenia faktúry.

Článok VI
Ďalšie dojednania
VI.1 Poskytovateľ nezodpovedá za obsah, vierohodnosť a pravosť (preukázateľnosť skutkového stavu)
dodaných podkladových materiálov, ktoré mu boli odovzdané objednávateľom ako veci potrebné
a nevyhnutné k poskytovaniu služieb poskytovateľom.
VI.2 Omeškanie poskytovateľa s plnením predmetu plnenia podľa dohodnutých termínov sa považuje za
porušenie povinností poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a objednávateľ má v takomto prípade
právo odstúpiť od tejto zmluvy po márnom uplynutí 7-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy
poskytovateľovi, ktorou poskytovateľa vyzval na riadne a včasné plnenie tejto zmluvy.
VI.4 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia dotknutej zmluvnej strany o
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa zmluva neruší od začiatku, ale
až odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.
VI.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy
dozvedia, sa považujú za dôverné a všetky informácie, ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto
zmluvy, sa považujú za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v platnom znení.
VI.6 Objednávateľ svojím podpisom na tejto zmluve udeľuje poskytovateľovi (oprávneným zamestnancom
poskytovateľa) súhlas na použitie a spracovanie svojich osobných údajov uvedených v tejto zmluve
alebo v jej prílohách alebo v materiáloch poskytnutých (odovzdaných) objednávateľom poskytovateľovi
na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou prípadne inak poskytnutých poskytovateľovi na dobu
neurčitú až do jeho písomného odvolania, avšak minimálne na dobu platnosti tejto zmluvy až do
uplynutia 5 rokov od vysporiadania všetkých práv a povinností z tejto zmluvy, a to na účely poskytnutia
služby (plnenia) a na účely ich spracovania poskytovateľom vo vlastnom informačnom systéme a ich
poskytnutia a sprístupnenia zmluvným poradcom poskytovateľa, ktorí sú zaviazaní povinnosťou
mlčanlivosti. Objednávateľ zároveň vyhlasuje, že bol v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov poučený o právach dotknutej osoby.

Článok VII
Zmeny zmluvy
VII.1 Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, číslovaného
a oboma zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto zmluve. Ústne dohovory sú neplatné.

Článok VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia
VIII.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených v článku
I zmluvy, tieto písomne a preukazne oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu. Porušenie tejto
povinnosti nesmie byť na ujmu zmluvnej strany, ktorá túto povinnosť neporušila.
VIII.2 Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa
doručuje na poslednú známu adresu zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa adresa
zmluvnou stranou písomne oznámená druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené
dňom ich prevzatia zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za riadne (platne a
účinne) doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti, márnym uplynutím úložnej doby pre
vyzdvihnutie si zásielky na pošte, alebo ak je na zásielke, preukázateľne zamestnancom pošty
vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, alebo iná poznámka
podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde, a to dňom vrátenia
zásielky odosielateľovi.
VIII.3 Veci konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby riešiť podľa
príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
a ostatných súvisiacich predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky (napr. Občiansky
zákonník, autorský zákon a pod.).
VIII.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade príslušnej situácie, všetky ich práva a povinnosti z tejto
zmluvy a jej dodatkov prechádzajú na ich právnych nástupcov.
VIII.5 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní objednávateľ dostane 2 (dve)
vyhotovenia a poskytovateľ dostane 2 (dve) vyhotovenia.
VIII.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, sú si
vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená a vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť
tejto zmluvy a zmariť tak jej účel.
VIII.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po
dni zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.

Žilina, 03.06.2015

Raslavice,

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

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

Ing. Peter Sládek
predseda predstavenstva

Marek Rakoš
starosta

