
ZMLUVA
o poskytovaní odborného poradenstva

pri verejnom obstarávaní
č.35/2021

uzavretá podl'a §269 a násl. Obchodného zákonníka č5I3/9LZ.z.

l. Zmluvné strany.

1,.L. Objednávatel': Obec Nižný Slavkov
Síd!o: Obecný úrad, Nižný Slavkov LO2, O82 75 Nižný Slavkov
Zastúpený: lng. Jozef Kamenický - starosta obce
lčo: oo3275l4
Dtč: 2O2O71L627
Bankové spojenie: Prima Banka
číslo účtu IBAN: sK 85 5600 oooo oo88 6065 8ool

(d'a lej len,,objed návatel")

L.2. Dodávatel': RENDERTEAM s.r.o.
Sídlo: Volgogradská 9, Prešov
Zastúpená: lng. Karol Fábry
lčo: 5262t537
D!č: 2L2LI,L4149
Bankové spojenie: ČSOS
čído účtu IBAN: sK69 75oo oooo oo4o 2744 8g8g

(d'a lej len,, poskytovatel")

l!. Predmet zmluvy.
2.1. Poskytovatel' sa zavázuje , že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude počas

platnosti tejto zmluvy v rozsahu podl'a potrieb objednávatel'a poskytovať komplexné
poradenské služby pri verejnom obstarávaní podl'a zákona č, 343/2OL5 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len ,,LVO"|, zákaziek na
dodávku tovaru, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavených prác (v rozsahu § tL7
ZVO - zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami).

2.2. V rámci poradenských služieb poskytovatel'v súčinnosti s objednávatelbm zabezpečuje
tieto činnosti:

- vypracovanie (aktualizácia) smernice verejného obstarávania,
- príprava plánu verejného obstarávania,

vypracovanie súhrnných správ objednávatel'a
- riadenie a organizovanie postupov verejného obstarávania na dodávky

tovaru, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác (v rozsahu
§ 117 ZVO - zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami financovanými
z vlastných zd rojov objed návatel'a)



- zabezpečenie zverejňovania potrebných dokumentov na stránke Úradu
pre verejné obstarávanie, vrátane profilu verejného obstarávatel'a
a informačného systému EVO.

2.3. V rámci poradenských služieb poskytovatel'v súčinnosti s objednávatelbm zabezpečuje
aj tieto d'alšie činnosti:

- riadenie a organizovanie postupov verejného obstarávania na dodávky
tovaru, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác (v rozsahu

§ rrZ ZVO - zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami financovanými zo
zdrojov EÚ resp. iných)

- iné činnosti a úkony spojené s verejným obstarávaním neuvedené v bode
2.2.

2,4. Objednávatel'sa zavázuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu.

lll. Doba platnosti zm!uvy.
3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - od 01.08.2O2L do 3L.L2.2022.
3.2. KtorákolVek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy kedykolÝek odstúpiť bez

uvedenia dóvodu,
3.3. V prípade predčasného ukončenia platnosti zmluvy sa výpovedná lehota stanovuje na

1- kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni
doručenia výpovede druhej strane.

lV. Cena za realizáciu.
4.1,. Cena za poskytnutie odbornej pomoci bola stanovená dohodou zmluvných strán.
4.2. Uvedená cena obsahuje všetky náklady spojené s poskytnutím predmetnej služby.
4.3. Cena za plnenie predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2je dohodnutá na sumu 600,00 EUR

za jeden kalendárny rok.
4.4. Dodávatel'nie je platcom DPH,

5.1.

5.2.

5.3.

V. Podmienky plnenia.
Poskytovatel' sa zavázuje plniť predmet tejto zmluvy v súlade s podmienkami tejto
zmluvy, požiadavkami objednávatel'a a v zmysle zákona č. 343/2OL5 Z. z. o verejnom
obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovatel' sa zavázuje pristupovať ku všetkým poskytnutým informáciám a

podkladom ako k dóverným a uchovať ich v tajnosti voči tretím osobám.
Objednávatel' aj poskytovatel' sú povinní zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku
súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.
Objednávatel' poskytne poskytovatelbvi potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu
zmluvy.
Poskytovatel' sa zavázuje znášať všetky škody, vrátane pokút a penále, ktoré
objednávatelbvi vzniknú v dósledku chybného rozhodnutia poskytovatel'a, alebo
v dósledku nesplnenia si povinnosti poskytovatel'a,
Poskytovatel' nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dósledku neposkytnutia
potrebnej súčinnosti objednávatelbm.
Objednávatel' aj poskytovatel' je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých
informáciách, o ktorých sa dozvedia počas plnenia predmetu tejto zmluvy a ktoré sú
dóverné alebo predmetom obchodného tajomstva. Táto povinnosť mlčanlivosti sa
nevzťahuje na informácie, ktorých zverejnenie si vyžaduje iný právny predpis alebo
ktoré sú všeobecne známe alebo ktoré už boli zverejnené.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.



Vl. Platobné podmienky.
6.1. Cena za plnenie predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2 bude hradená priebežne

rovnomerne v každom kalendárnom štvrťroku vo výške 150,00 EUR na základe

faktúry daňového dokladu, Splatnosť faktúr je 1,4 dní od ich doručenia
objednávatelbvi.

6.2. Činnosti podl'a bodu 2.3 (ak nastanú) budú fakturované objednávatelbvi priebeŽne po

odovzdaní dokumentácie verejného obstarávania, alebo inej činnosti na základe
aktuálne platného cenníka dodávatel'a.

Vll. Vyššia moc.
7.L, Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie

zmluvných povinností podl'a tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dÓsledku
vyššej moci. Ako prípady vyššej moci platia pre účely tejto zmluvy: vojna, mobilizácia,
povstanie, živelné pohromy, kalamita, štrajk a pod.

7.2. Ten zmluvný partner, ktorýsa odvoláva na vyššiu moc je povinnýtoto oznámiťdruhej
strane najneskór do 5 dní od vzniku tejto okolnosti. Na požiadanie toho zmluvného
partnera, ktorému boli avizované okolnosti vyššej moci je povinný avizovatel'predloŽiť
hodnoverný dókaz.

V|ll. Záverečné ustanovenia.
8.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana

dostane jeden.
8,2. Každá zmena musí byť realizovaná písomne, formou obojstranne odsúhlaseného

dodatku k tejto zmluve.
8.3. Zmluva je závázná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
8.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných

podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dósledne prečítali, jeho obsahu
porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vól'u oprostenú akýchkolVek
omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými pod pism i.

Vo Nižnom Slavkove, 3O.9,7.;.?,'0,?.Í'a;;...r_ V Prešove, 30.07,2021


