Zmluva o výkone činností vo verejnom obstarávaní
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:
Obchodné meno:

Sídlo:
Kontaktná adresa :
E-mail:
ICO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové sooienie:
Císlo účtu:
Statutárny orgán:
Registračný orgán :

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
Slovenska
Stefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
45 736 359
2023345962
Tatrabanka
2926865226/1100
Ing. Martin Zbudila, výkonný riaditeľ koná na základe
poverenia
Obvodný úrad BRATISLAVA, registračné číslo v registri
ObU-BAzáujmových združení právnických osôb
OVVS2-201 l/20924

ďalej len „Objednávate!"

1.2

Poskytovateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Fax:
E-mail:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Bankové sooienie:
Císlo účtu:
Statutárny orgán:
Reqistračný súd:

OCTIGON, a.s.
Prievozská 4D
821 08 Bratislava
02/4464 5386
info@octiaon.sk
35 864 711
2021739753
SK2021739753
Tatrabanka a.s.
2624712427/1100
Ing. Rudolf Vadovič - predseda predstavenstva
Inq. Milan Šutiak - člen predstavenstva
Okresný súd BA I odd. Sa, vložka číslo 4133/B

ďalej len „Poskytovate!".
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Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov v tejto zmluve obsiahnutých
a s úmyslom byť touto zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení zmluvy.
Poskytovateľ prehlasuje, že spÍňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve
stanovené a je oprávnený túto zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej
obsiahnuté.
1.5 Objednávateľ prehlasuje, že spÍňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve
stanovené a je oprávnený túto zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej
obsiahnuté.
2

PREDMET ZMLUVY

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť pre Objednávateľa službu výkonu činností vo
verejnom obstarávaní osobami s odbornou spôsobilosťou pre verejné obstarávanie
podľa zákona č. 25/2006 Z.z. (ďalej len „odborne spôsobilá osoba") pre verejné
obstarávania v rámci projektu „Dátové centrum obcí a miest ", financovaného zo
štrukturálnych fondov EÚ, v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
Podrobná
špecifikácia činností
vo
verejnom
obstarávaní,
vykonávaných
Poskytovateľom, je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že vykoná a zabezpečí nasledovné činnosti:
a) predloží Poskytovateľovi opisy predmetov zákaziek;
b) stanoví podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk vo verejnom
obstarávaní;
c) poskytne Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri vypracovaní súťažných
podkladov a realizácii verejných obstarávaní;
d) vymenuje členov komisie ( komisií ) na vyhodnotenie ponúk s právom
vyhodnocovať ponuky, ktorí sa zúčastnia činnosti tejto komisie, pričom sa
zaväzuje do tejto komisie vymenovať členov komisie s odborným vzdelaním
alebo odbornou praxou zodpovedajúcou predmetu zákazky.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú odmenu.
2.4

Pri plnení tejto zmluvy budú Poskytovateľ a jeho odborne spôsobilé osoby
komunikovať výlučne s poverenými osobami Objednávateľa uvedenými v Prílohe č.
2 tejto zmluvy a nie sú oprávnení uskutočňovať právne úkony v mene a na účet
Objednávateľa voči tretím osobám, ani s tretími osobami priamo komunikovať.
3

ČAS A MIESTO PLNENIA

3. 1 Službu podľa čl. 2. bod 2. 1. bude Poskytovateľ poskytovať v termíne odo dňa
nasledujúceho po dni splnenia záväzkov Objednávateľa podľa čl. 2 bod 2.2 písm. a)
a b) do zrealizovania poslednej spomedzi činností Poskytovateľa uvedených v Prílohe
č. 1 tejto zmluvy.
3.2

Objednávateľ je oprávnený záväzne určiť objektívne splniteľné lehoty na splnenie
čiastkových plnení ( činností ).

3.3 Službu Poskytovateľ poskytuje v mieste svojho sídla, svojich prevádzok, prípadne
podľa potreby v mieste sídla Objednávateľa.
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4

CENA ZA POSKYTNUTIE SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY

4. 1

Cena za poskytnutie služby podľa čl. 2 bod 2.1 bola dohodnutá v celkovej výške
8.900,- EUR bez DPH (Slovom : osemtisícdeväťsto eur), ako cena konečná.
Percentuálny podiel jednotlivých činností vo verejnom obstarávaní poskytovaných
Poskytovateľom na celkovej výške ceny podľa predchádzajúcej vety, je uvedený
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. V prípade zániku tejto zmluvy, zániku záväzku
Poskytovateľa podľa čl. 2. bod 2. 1 tejto zmluvy, nepokračovania Objednávateľa
v procese verejného obstarávania alebo zrušenia začatého verejného obstarávania
Úradom pre verejné obstarávanie pred zrealizovaním poslednej spomedzi činností
Poskytovateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, má Poskytovateľ nárok na
zaplatenie časti ceny zodpovedajúcej rozsahu skutočne realizovaných činností podľa
ich percentuálneho podielu na celkovej výške ceny podľa prvej vety tohto bodu,
uvedeného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

4.2

Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúry priebežne po ukončení
jednotlivých činností v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

4.3

K fakturovanej cene bude pripočítaná DPH v sadzbe podľa legislatívy platnej v deň
vystavenia faktúry.

4.4

Splatnosť faktúr je 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi.
S

OBCHODNÉ TAJOMSTVO

5. 1

Pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak, považuje sa uzavretá zmluva, všetky
informácie a materiály, ktoré na základe nej budú dodané, pre Poskytovateľa za
dôverné, a to bez časového obmedzenia. Informácie nie je oprávnený poskytnúť
tretím osobám alebo použiť inak, ako pre účely plnenia jeho záväzkov podľa tejto
zmluvy.

5.2

Zmluvné strany sa zaväzujú udržiavať v tajnosti všetky verbálne i písomné
informácie o druhej zmluvnej strane, prípadne o klientoch druhej zmluvnej strany, o
ich spôsobe práce, organizačnej štruktúre, o know-how a pod., zistené pri plnení
predmetu podľa tejto zmluvy a nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám, s
výnimkou subdodávateľov, avšak vždy len v rozsahu nevyhnutnom pre dohodnutú
realizáciu plnenia.

5.3

Poskytovateľ nie je oprávnený použiť akékolvek informácie, ktoré zistil, alebo s
prihliadnutím na okolnosti mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj
prospech, ani v prospech tretích strán, počas trvania zmluvného vzťahu, ani po jeho
ukončení, prípadne odstúpení od zmluvy.
6

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

6.1

Poskytovateľ sa zaväzuje Poskytovať službu tak, aby, s prihliadnutím na všetky
okolnosti prípadu, boli prijaté všetky opatrenia, potrebné na splnenie tých
požiadaviek kladených na verejné obstarávanie, ktoré vyplývajú zo zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorých splnenie zabezpečiť mohol, a na odvrátenie hroziacej
škody alebo na jej zmiernenie.

6.2

Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, zodpovedá
za škodu spôsobenú druhej strane.
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6.3

Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane, zbaví sa
zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou
zodpovednosť (§ 374 ods. 1 Obchodného zákonníka).

6.4

Poskytovateľ nie je zodpovedný za žiadne priame alebo nepriame škody, ktoré
vzniknú Objednávateľovi v dôsledku toho, že mu tento poskytne nepravdivé,
zavádzajúce alebo neúplné informácie, dokumenty alebo akýchkoľvek iný podklad,
o ktorých výslovne písomne vyhlási, že sú pravdivé a úplné. Poskytovateľ tiež nie je
zodpovedný za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho, nevhodného
alebo inak chybného zadania alebo informácii, ktoré obdržal od Objednávateľa,
podľa článku 2 bod 2.2 písm. a), b) a d), a nie je zodpovedný za omeškanie
spôsobené poskytnutím nesprávneho alebo nedostatočného zadania alebo
poskytnutia informácií; to však neplatí, ak Poskytovateľ neupozornil Objednávateľa
na vadnosť zadania, či informácií, ktoré zistil alebo mohol zistiť.
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7.1.

ZÁVÄZKY POSKYTOVATEĽA

Poskytovateľ sa zaväzuje služby dodať na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu, v
kvalite potrebnej na splnenie požiadaviek podľa zákona o verejnom obstarávaní.

7.2. Poskytovateľ je
starosti ivosťou.

povinný

plniť

záväzky

podľa

tejto

Zmluvy

s odbornou

7.3. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb rešpektovať záujmy a zámery
Objednávateľa, s ktorými ho Objednávateľ oboznámil.
7.4. Aby nedošlo k pochybnostiam, Poskytovateľ nemôže požadovať od Objednávateľa
ako súčinnosť to, čo má alebo môže podľa povahy veci vykonať, zabezpečiť, alebo
obstarať sám. Objednávateľ je povinný poskytnúť v rámci súčinnosti len také
informácie, dokumenty, či materiály, ktorými disponuje.
7.5. Poskytovateľ Objednávateľovi garantuje, že jeho plnenie :
a) bude spÍňať všetky požiadavky kladené zákonom o verejnom obstarávaní,
b) bude presné a úplné,
c) nebude porušovať práva žiadnej tretej osoby,
d) nebude mať právne vady.
7.6. Poskytovateľ nezodpovedá za vady plnenia, ktoré boli spôsobené nesprávnosťou
pokynov, ktoré Objednávateľ dal Poskytovateľovi, ak Poskytovateľ na ich
nesprávnosť písomne upozornil a Objednávateľ na nich trval.
8
8.1.

ZÁNIK ZMLUVY

Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou zaniká :
Odstúpením od Zmluvy.
Zánikom jednej zmluvnej strany bez právneho nástupcu.
Stratou oprávnenia Poskytovateľa k výkonu činnosti, ktorá je predmetom tejto
Zmluvy.
Písomnou dohodou účastníkov.
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8.2. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak Poskytovateľ podstatným
spôsobom porušil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, pričom za takéto podstatné
porušenie povinností sa pokladá porušenie akejkoľvek povinnosti Poskytovateľa
vyplývajúcej mu z tejto zmluvy, resp. z platných právnych predpisov vzťahujúcich
sa na právny vzťah založený touto zmluvou. Nárok Objednávateľa na náhradu
škody, ktorá mu týmto vznikla, ostáva nedotknutý.
8.3. Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak Objednávateľ nezaplatí cenu
( čl. IV Zmluvy ) ani v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa.
Právo Poskytovateľa vymáhať škodu, ktorá mu týmto vznikla, ako aj náhradu účelne
vynaložených nákladov, ostáva nedotknuté.
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Obe zmluvné strany sa zaväzujú počas trvania zmluvy spolupracovať pri realizácii
jej predmetu plnenia. K tomuto účelu sa v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zmluvné strany
zaväzujú určiť:
a)
b)

zodpovedné osoby a odborne spôsobilé osoby Poskytovateľa,
zodpovedné osoby poverené komunikáciou a realizáciou právnych úkonov
v mene a na účet Objednávateľa, ktoré budú zabezpečovať aj komunikáciu
podnetov, žiadostí a iných informácií tretích osôb (najmä uchádzačov
a záujemcov vo verejnom obstarávaní) Poskytovateľovi, resp. odborne
spôsobilým osobám, ako aj komunikáciu výstupov odborne spôsobilých osôb
tretím osobám.

Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť bezodkladne druhej strane zmenu v zozname
osôb uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zmluvná strana je viazaná právnymi
úkonmi uskutočnenými osobami uvedenými v Prílohe č. 2 tejto zmluvy do momentu
doručenia oznámenia o zmene podľa predchádzajúcej vety tohto bodu druhej
zmluvnej strane.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že komunikácia medzi nimi sa bude
uskutočňovať zásadne písomným spôsobom, pokiaľ sa písomne nedohodnú inak.
Pod doručením informácie sa rozumie taký spôsob doručenia informácie, ktorý
umožňuje vystavenie potvrdenia o prijatí informácie jej adresátom (napr. faxom na
faxové číslo uvedené v záhlaví tejto zmluvy, elektronickou poštou na e-mailovú
adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, poštou - s potvrdením o prevzatí zásielky,
osobné odovzdanie proti podpisu). V prípade nemožnosti doručenia informácie
cestou pošty - s potvrdením o prevzatí zásielky na adresy uvedené v záhlaví tejto
zmluvy, sa za deň doručenia informácie bude považovať deň určený spôsobom
vyplývajúcim z ustanovenia § 47 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.
9.3. V prípade, že služba výkonu činností vo verejnom obstarávaní odborne spôsobilou
osobou (ďalej len „služba") je poskytovaná spôsobom neumožňujúcim zachytenie
jej poskytnutia (napr. ústne konzultácie), Objednávateľ sa zaväzuje poskytnutie
služby potvrdiť podpisom výkazu o vykonaní prác vyhotoveného Poskytovateľom
a bez zbytočného odkladu ho doručiť späť Poskytovateľovi alebo tento výkaz bez
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zbytočného odkladu od jeho doručenia rozparovať s uvedením dôvodom nesúhlasu
s obsahom

výkazu.

V prípade,

že

informácia

o rozporovaní

obsahu

výkazu

a o dôvodoch tohto rozporovania nebude Poskytovateľovi doručená do 7 dní odo
dňa doručenia výkazu Objednávateľovi, právo rozparovať obsah výkazu podľa
predchádzajúcej vety zanikne. Vo výkaze podľa prvej vety tohto bodu uvedené:
a)
b)
c)

identifikácia odborne spôsobilej osoby,
čas a miesto, resp. spôsob, poskytnutia služby,
predmet poskytnutého poradenstva.

9.4. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo dopÍňať iba obojstranným prejavom súhlasu
zmluvných strán formou písomných dodatkov k zmluve. Doplnky, dodatky a zmeny
tejto zmluvy (vrátane príloh) sú platné len v písomnom prevedení s podpismi oboch
zmluvných strán.
9.5. Obe zmluvné strany sa vynasnažia všetky sporné otázky vznikajúce z tejto zmluvy,
vrátane takých, ktoré sa týkajú jej platnosti, riešiť najskôr obojstrannou dohodou.
9.6. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou, alebo upravené len čiastočne,
sa budú riadiť výlučne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom
znení a súvisiacimi predpismi platnými v Slovenskej republike.
9.7. Neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č. 1 - PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA
ČINNOSTÍ VO VEREJNOM
OBSTARÁVANÍ, VYKONÁVANÝCH POSKYTOVATEĽOM A ICH
PODIEL NA CELKOVEJ CENE
Príloha č. 2 - ZODPOVEDNÉ OSOBY A ODBORN E SPÔSOBILÉ OSOBY
9.8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy
obdrží každá zmluvná strana.
9.9. Objednávateľ ako verejná inštitúcia je povinný zverejňovať všetky zmluvy na
svojom webovom sídle a v centrálnom registri zmlúv. Obe strany svojimi podpismi
dávajú súhlas na zverejnenie obsahu zmluvy.
9.10.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
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V Bratislave, dňa: 10.2.2012

V Bratislave, dňa: 10.2. 2012

Objednávateľ:
DEUS

Poskytovateľ:
Octigon, a.s.
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Príloha č. 1 zmluvy
PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA ČINNOSTÍ VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ,
VYKONÁVANÝCH POSKYTOVATEĽOM A ICH PODIEL NA CELKOVEJ CENE

Činnosť
a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)

vypracovanie súťažných podkladov na základe
podkladov od Objednávateľa, špecifikovaných v
článku 2, bode 2.2, písm. a) a b) tejto zmluvy, a
vypracovanie potvrdenia o prevzatí súťažných
podkladov
vypracovanie predbežného oznámenia
vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania
vypracovanie podkladov pre menovanie členov
komisie na vyhodnotenie ponúk vrátane čestného
vyhlásenia členov komisie
vypracovanie potvrdenia o prevzatí ponúk
spracovanie záznamu z otvárania ponúk vrátane
prezenčných listín a vypracovanie sprievodných
listov k zaslaniu záznamu z otváraniu ponúk
uchádzačom
monitorovanie procesu hodnotenia ponúk
a kontrola predložených ponúk
vypracovanie podkladov pre hodnotenie ponúk
spracovanie záznamu o splnení podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní a vypracovanie
oznámenia o vylúčení vylúčeným uchádzačom
spracovanie zápisnice o vyhodnotení ponúk
príprava korešpondencie v prípade požadovaných
vysvetlení ponúk pre komisiu na vyhodnotenie
ponúk
vypracovanie oznámenia o úspešnosti,
neúspešnosti resp. vylúčení ponúk
vypracovanie oznámenia o výsledku verejného
obstarávania do Vestníka vereiného obstarávania

Percentuálny podiel
činnosti na celom
predmete zmluvy
22,5%

2 5%
10%
5%
2,5%
5%

20%,
10%
5%
5%
5%
2,5%
5%
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Príloha č. 2 zmluvy

ZODPOVEDNÉ OSOBY A ODBORNE S PÔSOBILÉ OSOBY
Odborne spôsobilé osoby
Poskytovateľa:
Ing. Rudolf Vadovič
Radoslav Drobný
Mgr. Ľubomír Púček
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