Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Telefón/fax:
e-mail:

Obec Nitra nad Ipľom
Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Nitra nad Ipľom
Bc. Tivadar Berky, starosta obce
00648388
2021097232
0908 559 894
obecnitra@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ”)
a
Poskytovateľ
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
štatutárny orgán:
Zapísaná v:
Zástupca oprávnený konať:
Telefón/fax:
e-mail:

Scholaris, s.r.o.
Kalvária 3, Nitra 949 01
46 324 844
2023331508
SK2023331508
Tatra banka, a.s.
SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Ing. Martina Lauková
OR OS Nitra, vložka číslo: 29694/N, Oddiel: Sro
Ing. Martina Lauková
0914 330 555
scholarisvo@skolam.sk

(ďalej len „poskytovateľ”)
Čl. II
Predmet zmluvy
2.1.

2.3.

3.1

3.2

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa komplexný proces
verejného obstarávania a poradenské služby pre verejné obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác
pre projekt s názvom „Zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania, Nájomné bytové domy, Nitra
nad Ipľom“ financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z OP Ľudské zdroje, kód projektu:
312061BAT4 a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za tieto činnosti odmenu.
Zabezpečenie kompletného procesu verejného obstarávania sa rozumie poskytnutie všetkých odborných
služieb v oblasti zabezpečenia procesov verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní.
Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán
Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní poradenských služieb a realizácii procesu verejného obstarávania
podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, konať čestne a svedomito, dôsledne využívať
všetky právne prostriedky a v záujme objednávateľa uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia
pokladá za prospešné na účel riadneho plnenia povinností podľa tejto zmluvy. Pritom je tiež povinný dbať na
účelnosť a hospodárnosť poskytovaných poradenských služieb a realizácie procesu vereného obstarávania
a poskytovanie ich v súlade so ZVO.
Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť celý proces verejných obstarávaní v rozsahu určenom zákonom a v
súlade s príslušnými predpismi vzťahujúcimi sa na projekt „Prestupné bývanie v obci Nitra nad Ipľom“ v
súlade s Výzvou (OPLZ-PO6-SC611-2018-2), ŽoNFP, Zmluvou o poskytnutí NFP a príručkou pre procesy
VO relevantného operačného programu, z ktorých bude projekt spolufinancovaný (OPĽZ).
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3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14
3.15

3.16

3.17

Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi, pri vybavovaní konkrétnej veci potrebnú súčinnosť,
najmä mu poskytnúť všetky dostupné informácie a písomné podklady.
Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach objednávateľa, o ktorých sa pri
realizácii služieb pre objednávateľa dozvie.
Poskytovateľ vyhlasuje, že je spôsobilý vykonávať činnosť v rozsahu tejto zmluvy a vykoná ju osobne, resp.
prostredníctvom svojich zamestnancov.
Objednávateľ je oprávnený počas platnosti tejto Zmluvy zadávať Poskytovateľovi pokyny súvisiace s
poskytovaním predmetu zmluvy. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na
vecnú nesprávnosť jeho pokynov alebo na také pokyny, ktoré bránia naplniť účel Zmluvy. Poskytovateľ je
povinný postupovať podľa pokynov Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety len vtedy, ak Objednávateľ
aj po upozornení Poskytovateľa na svojich pokynoch naďalej trvá. Poskytovateľ nie je povinný postupovať
podľa pokynov Objednávateľa, ak by tieto pokyny boli v rozpore s zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní. Poskytovateľ o pokynoch uvedených v predchádzajúcej vete včas písomne informuje
Objednávateľa a Zmluvné strany budú v dobrej viere rokovať o vyriešení takejto otázky.
Predmet zmluvy bude poskytovaný v úzkej súčinnosti medzi Zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa
zaväzujú navzájom sa informovať o akejkoľvek záležitosti a/alebo skutočnosti, ktorá je, alebo o ktorej by
Zmluvné strany mali vedieť, že je relevantná vo vzťahu k poskytovanému predmetu zmluvy.
V súvislosti s poskytovaním predmetu zmluvy Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi najmä úplné a
správne informácie, dokumenty, listiny, podklady, plné moci ako aj inú súčinnosť, ktorá je potrebná pre
riadne plnenie záväzkov Poskytovateľa zo Zmluvy. Poskytovateľ nie je povinný overovať pravdivosť,
úplnosť informácií, dokumentov, listín a/alebo iných podkladov, ktoré mu poskytne Objednávateľ, pokiaľ
Poskytovateľ o to nebude výslovne požiadaný, a to písomnou formou.
Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie pri poskytovaní predmetu zmluvy, ak toto omeškanie bude
spôsobené tým, že Poskytovateľ napriek urgenciám nedostane od Objednávateľa, alebo iných odborných
poradcov/expertov Objednávateľa informáciu alebo súčinnosť, ktoré sú nevyhnutne potrebné na
poskytovanie predmetu zmluvy, a ktorú si nemôže obstarať z iného zdroja.
Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi v dôsledku poskytnutia nepravdivej,
zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov, alebo akýchkoľvek iných podkladov poskytnutých
Poskytovateľovi Objednávateľom.
Poskytovateľ je povinný skontrolovať úplnosť predložených podkladov potrebných pre realizáciu procesu
verejného obstarávania, a písomne upozorniť objednávateľa na zistené nedostatky týchto podkladov alebo
ich nekompletnosť, s výnimkou tých, ktoré nie je schopný ako Poskytovateľ predmetu tejto zmluvy po
odbornej stránke posúdiť.
Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona o verejnom
obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a ďalšie s tým súvisiace všeobecné záväzné právne predpisy platné v Slovenskej
republike a Európskej únii.
Po obdŕžaní všetkých potrebných podkladov a informácií od objednávateľa, poskytovateľ začne plniť svoj
záväzok podľa tejto zmluvy a vykoná ho v primeranom termíne s dôrazom na dodržanie všetkých zákonných
lehôt a povinností tak, aby nečinnosťou alebo omeškaním, nedošlo k márnemu uplynutiu lehôt stanovených v
zákone o verejnom obstarávaní a k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.
Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať počas verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 23 zákona
o verejnom obstarávaní.
Činnosť, na ktorú sa poskytovateľ zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov objednávateľa
a v súlade s jeho záujmami, ktoré poskytovateľ pozná alebo musí poznať. Poskytovateľ je povinný písomne
oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil počas verejného obstarávania, a ktoré môžu mať
vplyv na zmenu pokynov objednávateľa.
Od pokynov objednávateľa sa môže poskytovateľ odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme
objednávateľa a poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však poskytovateľ
nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje zmluva alebo objednávateľ.
Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi kompletnú dokumentáciu verejného obstarávania na
archiváciu spolu s čistopisom zmluvy predloženého úspešným uchádzačom na podpis.

Čl. IV
Odmeňovanie poskytovateľa
4.1

Cena za poskytnutie služieb v zmysle tejto zmluvy je dohodnutá v súlade s ustanoveniami § 2 zákona NR SR
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách.
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4.2

Za poskytované služby sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu vo výške:
P. č.
1.

Názov služby

Celková cena
EUR bez DPH

Suma DPH v
EUR

Stavebné práce - podlimitná zákazka

3 500,00

700,00

Celková cena
v EUR s
DPH
4 200,00

4.3

V cene podľa tejto je zahrnutý celý predmet obstarávania a to zabezpečenie komplexného procesu VO aj
konzultácie vo verejnom obstarávaní.

4.4

Poskytovateľ je oprávnený fakturovať:
-

za podlimitnú zákazku podľa bodu 4.2. nasledovne: 50% ceny po vyhlásení VO, 35% po otváraní
predložených ponúk a 15% po ukončení postupu zadávania zákazky. Za ukončenie postupu zadávania
zákazky podľa sa považuje protokolárne odovzdanie dokumentácie z realizácie konkrétneho postupu
zadávania zákazky, ktorá sa odovzdá Objednávateľovi buď po uzavretí zmluvy a splnení zverejnenia
všetkých dokumentov podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní, alebo po zrušení vyhláseného
konkrétneho postupu zadávania zákazky.

4.5

V prípade zrušenia vyhláseného postupu zadávania zákazky nárok na odplatu podľa bodu 4.2 tohto článku
vznikne Poskytovateľovi v plnej výške iba v prípade, že k zrušeniu konkrétneho postupu zadávania zákazky
nedošlo v dôsledku neodborne poskytnutými službami Poskytovateľa. V opačnom prípade má Poskytovateľ
nárok na odplatu primeranú rozsahu k už poskytnutým činnostiam v konkrétnom postupe zadávania zákazky,
vo výške určenej po dohode s Objednávateľom.

4.6

V prípade ak Objednávateľ dá Poskytovateľovi pokyn na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky,
ktorú Poskytovateľ pre Objednávateľa realizuje a zároveň žiada použitý postup zadávania zákazky znovu
vyhlásiť, je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi 20% odmeny uvedenej v článku 4.2.
Čl. V
Prístup do Informačného systému zberu údajov (ďalej len „ISZÚ“)

5.1
5.2

Objednávateľ zabezpečí poskytovateľovi prístup na užívateľské konto objednávateľa v ISZÚ vedenom
Úradom pre verejné obstarávanie za účelom realizácie verejného obstarávania.
Poskytovateľ je oprávnený používať vyššie uvedené užívateľské konto objednávateľa neobmedzene
po dobu trvania verejného obstarávania.
Čl. VI
Trvanie zmluvy

6.1

6.2

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do ukončenia kompletného procesu verejného obstarávania pre
stavebný projekt zo strany poskytovateľa. Pred uplynutím doby určitej uvedenej v predchádzajúcej vete,
môže byť zmluva vypovedaná:
a) zo strany objednávateľa s účinnosťou ku dňu doručenia poskytovateľovi. Poskytovateľ je povinný
nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje okrem činností, ktorých priebeh nemôže
ovplyvniť. Poskytovateľ je však povinný objednávateľa upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa
zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením alebo porušením činnosti
súvisiacej so zariaďovaním záležitostí,
b) zo strany poskytovateľa s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom bola výpoveď doručená objednávateľovi. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok
poskytovateľa uskutočňovať činnosť, na ktorú sa zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla
objednávateľovi škoda, je poskytovateľ povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej
odvrátenie. Ak objednávateľ tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada , aby ich
urobil sám, je poskytovateľ povinný ich vykonať.
Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má poskytovateľ nárok na primeranú časť odplaty za
vykonanú prácu. Pre tento prípad sa určuje splatnosť odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na 14 dní.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

8.1

Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne
prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.
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8.2
8.3

8.4
8.5

8.6
8.7
8.8

8.9

8.10

8.11
8.12

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé a ani ich nemôžu ovplyvniť
zmluvné strany, napr. mobilizácia, vojna, povstanie, živelné pohromy, pandémia atď.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa
bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a
času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú
v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za
doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak
sa adresát o tom nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučene.
Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia
a Poskytovateľ jedno (1) vyhotovenie.
Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú
riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným
partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné
účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
Poskytovateľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa.
Poskytovateľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a
súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb. Žiadna
skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej
mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom výslovne označených.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú,
že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak
jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Nitre nad Ipľom dňa ......................

V Nitre, dňa ......................

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

Obec Nitra nad Ipľom

Scholaris, s.r.o.

..........................................................
Bc. Tivadar Berky, starosta obce

..........................................................
Ing. Martina Lauková
konateľka spoločnosti
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