ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB
uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi
(ďalej len „Zmluva“)

(1)

TENDER PLUS, s. r. o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 46 749 527, IČ DPH: SK2023556865, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 82682/B, zastúpená: Patrik Prekop,
konateľ, e-mail: info@tenderplus.sk
(ďalej len „Poskytovateľ“)
a

(2)

Záujmovým združením právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej
samosprávy Slovenska, skrátene: DEUS, so sídlom Kýčerského 5, 811 05 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 45 736 359, DIČ: 2023345962, zastúpené: Ing. Martin Zbudila,
výkonný riaditeľ a splnomocnený zástupca na základe poverenia štatutárneho orgánu, e-mail:
martin.zbudila@zdruzeniedeus.sk
(ďalej len „Klient;“ Poskytovateľ a Klient ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“
a jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

Článok 1
Predmet zmluvy
1.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientovi odborné poradenské služby k príprave a
realizácii verejného obstarávania na zabezpečenie služieb projektovej kancelárie DCOM
(ďalej len „Projekt“) a Klient sa zaväzuje za odborné konzultačné služby platiť
Poskytovateľovi odmenu dohodnutú v Zmluve.

1.2

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Klientovi najmä nasledujúce služby:
a) Vytvorenie súťažných podkladov na základe informácií a podkladov od Klienta, vrátane
podmienok účasti, opisu predmetu zákazky, kritérií na vyhodnotenie ponúk a návrhu
zmluvných podmienok
b) Vytvorenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na základe informácií a
podkladov od Klienta
c) Odborné konzultácie k vysvetľovaniu požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a podmienok účasti, súťažných podkladov a inej sprievodnej
dokumentácie
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d) Odborné konzultácie a poradenstvo pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti a pri
vyhodnocovaní ponúk za účasti experta Poskytovateľa
e) Vytvorenie návrhov vybavenia prípadne uplatnených žiadostí o nápravu, vyjadrení
k námietkam a/alebo podkladov k podnetom na výkon kontroly na základe informácií od
Klienta (ďalej len „Poradenské služby“).
1.3

Poskytovanie Poradenských služieb bude vychádzať najmä z ústnych, príp. aj písomných
zadaní Klienta, resp. ním poverených osôb, ktoré Klient písomne oznámi Poskytovateľovi
bezodkladne po uzavretí Zmluvy alebo kedykoľvek počas jej trvania. Pritom písomnú formu
považujú zmluvné strany za zachovanú aj v prípade elektronickej komunikácie (e-mail).
V každom prípade je Poskytovateľ povinný pri poskytovaní Poradenských služieb postupovať
iniciatívne a konať v súlade so záujmami Klienta a v súlade s čl. 1.2 tejto Zmluvy.

1.4

Poradenské služby budú poskytované v slovenskom jazyku.

Článok 2
Podmienky poskytovania Poradenských služieb
2.1

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich základných podmienkach poskytovania
Poradenských služieb:
a) Vzťah Klienta a Poskytovateľa sa zakladá na vzájomnej dôvere. Pri poskytovaní
Poradenských služieb bude Poskytovateľ konať v dobrej viere, s náležitou odbornou
starostlivosťou, čestne, svedomito, hospodárne a v súlade so záujmami Klienta, o ktorých
Poskytovateľ vie alebo musí vedieť;
b) Rozsah služieb poskytovaných Poskytovateľom sa bude odvíjať od pokynov zo strany
Klienta, pričom povinnosť Poskytovateľa postupovať iniciatívne podľa čl. 1.3 tejto Zmluvy
nie je dotknutá;
c) Klient je oprávnený počas platnosti Zmluvy zadávať Poskytovateľovi pokyny súvisiace
s poskytovaním Poradenských služieb podľa Zmluvy. Poskytovateľ je povinný bezodkladne
písomne upozorniť Klienta na vecnú nesprávnosť jeho pokynov alebo na také pokyny, ktoré
bránia naplniť účel Zmluvy. Poskytovateľ je povinný postupovať podľa pokynov Klienta
podľa predchádzajúcej vety len vtedy, ak Klient aj po upozornení Poskytovateľa na svojich
pokynoch naďalej trvá. Poskytovateľ nie je povinný postupovať podľa pokynov Klienta, ak by
tieto pokyny boli v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Poskytovateľ
o pokynoch uvedených v predchádzajúcej vete včas písomne informuje Klienta a Zmluvné
strany budú v dobrej viere rokovať o vyriešení takejto otázky;
d) V súvislosti s poskytovaním Poradenských služieb Klient 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
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povinný overovať pravdivosť, úplnosť alebo aktuálnosť informácií, dokumentov, listín a/alebo
iných podkladov, ktoré mu poskytne Klient, pokiaľ Klientom o to nebude výslovne požiadaný,
e) Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie pri poskytovaní Poradenských služieb, ak toto
omeškanie bude spôsobené tým, že Poskytovateľ napriek urgenciám nedostane od Klienta
alebo iných odborných Poskytovateľov Klienta informáciu alebo súčinnosť, ktoré sú
nevyhnutne potrebné na poskytovanie Poradenských služieb a ktorú si nemôže obstarať
z iného zdroja;
f) Poradenské služby budú poskytované 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 poskytovaným Poradenským službám;
g) Poradenské služby môžu byť poskytované v spolupráci so subdodávateľmi Poskytovateľa
(najmä znalci, tlmočníci, prekladatelia, finanční poradcovia, daňoví poradcovia, advokáti,
geodeti, ktorí s Poskytovateľom spolupracujú). Za výber a odbornú spôsobilosť týchto
subdodávateľov plne zodpovedá Poskytovateľ.
2.2

Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ bude poskytovať počas trvania Zmluvy
Poradenské služby formou čiastkových dodávok.

2.3

Poskytovateľ
sa
zaväzuje
zachovávať
mlčanlivosť
o všetkých
informáciách
a/alebo skutočnostiach týkajúcich sa Klienta a jeho činnosti, ktoré Klient sprístupní
Poskytovateľovi pri poskytovaní Poradenských služieb (ďalej len „Dôverné informácie”).
Poskytovateľ sa zaväzuje, že použije Dôverné informácie výhradne na účely poskytovania
Poradenských služieb v zmysle Zmluvy. Poskytovateľ nesprístupní Dôverné informácie
žiadnej tretej osobe okrem informácií poskytnutých subdodávateľom podľa čl. 2.1 písm. g)
Zmluvy na účely vykonania subdodávky služieb pre Poskytovateľa v miere nevyhnutnej na
poskytnutie takýchto subdodávok, pričom subdodávatelia Poskytovateľa budú povinní
zachovávať mlčanlivosť ohľadom poskytnutých Dôverných informácií v rovnakom rozsahu
ako Poskytovateľ podľa Zmluvy.

2.4

Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie Poradenských služieb vo veciach, kde by to
mohlo ohroziť dobré meno Poradcu, alebo kde sú vyžadované termíny, ktoré nie je schopný
dodržať.

2.5

Poskytovateľ nesie zodpovednosť za Klientom mu zverené originály listín
a/alebo dokumentov, ktoré je povinný na výzvu Klienta mu vrátiť. Po uplynutí 10 (desiatich)
rokov odo dňa zverenia originálov listín a/alebo dokumentov podľa predchádzajúcej vety je
Poskytovateľ oprávnený originály listín a/alebo dokumentov podľa tohto ustanovenia Zmluvy
skartovať v prípade, ak Klient o ich vydanie nepožiadal. V takomto prípade sa Poskytovateľ
zaväzuje originály listín a/alebo dokumentov podľa tohto ustanovenia Zmluvy skartovať tak,
že ich ďalšie akékoľvek použitie a/alebo prístup k nim tretími osobami nebude možný.
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Článok 3
Odmena Poskytovateľa
3.1

Klient sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odmenu za poskytovanie Poradenských služieb
v súlade s týmto článkom Zmluvy.

3.2

Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej odmene Poskytovateľa vo výške 4 900 eur (slovom
štyritisíc deväťsto eur) bez DPH, t. j. 5 880 eur (slovom päťtisíc osemstoosemdesiat eur)
vrátane DPH (ďalej len „Odmena“). Poskytovateľ je platcom DPH, IČ DPH:
SK2023556865, pričom poskytovanie Poradenských služieb je dodaním služby podliehajúcej
DPH, preto sa Klient zaväzuje platiť Odmenu spolu s DPH v zákonom stanovenej výške.

3.3

Odmena je splatná v 4 míľnikoch:
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

50% odmeny do 7 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
na Projekt vo Vestníku verejného obstarávania;
20% odmeny v deň nasledujúci po dni odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia
splnenia podmienok účasti uchádzačom;
20% odmeny v deň nasledujúci po dni odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia
ponúk uchádzačom;
10% v deň nasledujúci po dni doručenia oznámenia o schválení postupu verejného
obstarávania príslušným orgánom.

3.4

Odmena bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry Klientovi, ktorú Poskytovateľ
môže vystaviť po dosiahnutí príslušného míľnika uvedeného v čl. 3.3 Zmluvy.

3.5

Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi (ďalej len
„správne vystavená faktúra“). V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané
náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje (ďalej len „nesprávne
vystavená faktúra“), je Klient oprávnený nesprávne vystavenú faktúru vrátiť. Od doručenia
opravenej alebo novej faktúry plynie nová 30-dňová lehota splatnosti od jej doručenia
Klientovi. Klient je povinný správne vystavenú faktúru prevziať a prevzatie správne
vystavenej faktúry písomne potvrdiť. Poskytovateľ je oprávnený zasielať faktúry aj
doporučenou poštou, tým však nie je dotknuté oprávnenie Klienta vrátiť nesprávne vystavenú
faktúru. Klient je povinný doručenú a správne vystavenú faktúru prezrieť a skontrolovať do
dňa splatnosti faktúry. Akékoľvek výhrady alebo nedostatky k fakturovanej čiastke v správne
vystavenej faktúre je Klient povinný uviesť Poskytovateľovi ústne alebo písomne a odôvodniť
do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia faktúry a originál faktúry je povinný
Poskytovateľovi v tej istej lehote vrátiť. Faktúra sa platí bezhotovostným prevodom v EUR
a považuje sa za zaplatenú pripísaním na bankový účet Poskytovateľa uvedený vo faktúre.

3.6

V prípade ukončenia tejto Zmluvy zo strany Klienta má Poskytovateľ nárok na odmenu vo
výške zodpovedajúcej míľniku, ku ktorému pri plnení tejto Zmluvy došlo. Pri ukončení tejto
Zmluvy pred dosiahnutím míľniku uvedeného v čl. 3.3 písm. a) tejto Zmluvy má Poskytovateľ
nárok na 50% Odmeny uvedenej v čl. 3.3 písm. a) tejto Zmluvy.

Sídlo spoločnosti: DEUS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
Kontaktná adresa: DEUS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

Článok 4
Zodpovednosť
4.1

Poskytovateľ zodpovedá Klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom
Poradenských služieb. Bez ohľadu na vyššie uvedené, každá zo Zmluvných strán zodpovedá
v súlade s príslušnými právnymi predpismi za škodu, ktorú spôsobí druhej strane v dôsledku
preukázaného porušenia svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

4.2

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Klientovi v dôsledku poskytnutia
nepravdivej, zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov alebo akýchkoľvek iných
podkladov poskytnutých Klientom Poskytovateľovi; to neplatí, ak bol Poskytovateľ Klientom
požiadaný o overenie informácií, dokumentov alebo podkladov.

Článok 5
Trvanie zmluvy
5.1

Zmluva je uzavretá do 31. marca 2014.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
6.1

Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami o predmete špecifikovanom v
Zmluve a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody medzi Zmluvnými stranami. Zmeny
Zmluvy možno vykonať len na základe písomnej dohody zmluvných strán.

6.2

Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 3 (tri) vyhotovenia obdrží Klient
a 1 (jedno) vyhotovenie obdrží Poskytovateľ.

6.3

Všetka komunikácia ohľadom Zmluvy musí byť písomná, príp. e-mailom na adresu uvedenú
v záhlaví tejto Zmluvy, príp. inú adresu oznámenú druhej zmluvnej strane.

6.4

Zmluvné strany sa dohodli, že Poradenské vzťahy, práva a povinnosti založené Zmluvou sa
riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä Obchodným zákonníkom.

6.5

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.

6.6

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v súlade s § 47a zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
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6.7

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez
omylu, bez časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak
čoho ju podpísali.

Za Klienta

Za Poskytovateľa

Podpis

Podpis

Ing. Martin Zbudila

Patrik Prekop

výkonný riaditeľ a splnomocnený zástupca
na základe poverenia štatutárneho orgánu

konateľ spoločnosti

Dátum: 20.06.2013

Dátum: 20.06.2013

V Bratislave

V Bratislave
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