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Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s verejným obstarávaním
uzatvorená podľa ustanovenia§ 269 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:
Názov:
IČO:
DIČ:

Sídlo:
zapísaný:
Zastúpený:
Tel/fax:
Bankové spojenie:
IBAN:

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

45736359
2023345962
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
v registri záujmových združení právnických osôb vedeného Obvodným
úradom Bratislava, registračné číslo: ObU-BA-OVVS2-2011/20924
Ing. Adrián Belánik - výkonný riaditeľ
+421 2 52454138
Štátna pokladnica
SK 66 8180 0000 0070 0043 4476

na strane jednej (ďalej aj ako „objednávate!'")
a
názov:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
štatutárny orgán:

ADVAL spol. s r. o.

45001154
SK2022900264
Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava
Ing. Ľubomír Grejták - konateľ
Katarína Grejták Bednáriková - konateľ
Kontaktná osoba:
Ing. Ľubomír Grejták
Spoločnosť je zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1.
oddiel: Sro, vložka č.: 60806/8
Bankové spojenie:
TatraBanka, a. s.
IBAN:
SK55 1100 0000 0026 2817 6684
na strane druhej (ďalej aj ako „poskytovateľ')
s nasledovným obsahom:

Preambula
Objednávateľ a Poskytovateľ uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov túto Zmluvu o
poskytovaní služieb súvisiacich s verejným obstarávaním (ďalej len „zmluva") podľa § 9 ods.
9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").
1. Článok
Predmet zmluvy
1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
poskytne Objednávateľovi služby súvisiace s verejným obstarávaním na predmet
zákazky „Služby verejného obstarávania pre obstaranie komplexných poradenských
služieb pri príprave a realizácii 1T projektov" detailne špecifikované v Prílohe č. 1 tejto
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zmluvy.
1.2. Poskytovateľ bude poskytovať služby v závislosti od potrieb Objednávateľa vo forme:
vypracovania dokumentácie k verejnému obstarávaniu, konzultácií, pripomienok
a stanovísk.
1.3. Záväzku Poskytovateľa podľa tohto článku zodpovedá záväzok Objednávateľa zaplatiť
Poskytovateľovi v súlade s touto zmluvou dohodnutú odmenu.
2. Článok
Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje služby podľa 1. článku poskytovať Objednávateľovi s
potrebnou odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Služby
Poskytovateľa podľa 1. článku a ich príslušné výstupy musia byť v súlade so zákonom a
príslušnými právnymi predpismi.
2.2. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi pri poskytovaní služieb podľa tejto
zmluvy primeranú súčinnosť na ich riadnu a včasnú realizáciu. Objednávateľ je povinný
dať Poskytovateľovi k dispozícii všetky písomné podklady, ktoré sú potrebné na
realizáciu plnení podľa tejto zmluvy a na základe požiadaviek Poskytovateľa zabezpečiť,
aby príslušní zamestnanci Objednávateľa boli primerane k dispozícii za účelom správnej
realizácie služieb.
2.3. Poskytovateľ bude plnenia podľa tejto zmluvy poskytovať v mieste svojho sídla,
v prípade potreby po dohovore s Objednávateľom, sa Poskytovateľ dostaví aj na iné,
Objednávateľom označené miesto, a to aj v inom ako pracovnom čase.
2.4. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach
Objednávateľa, o ktorých sa pri realizácii plnení podľa tejto zmluvy dozvie.
2.5. Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť Objednávateľovi všetky dokumenty, podklady a ostatné
veci, ktoré prevzal pri poskytovaní služieb, a to bez zbytočného odkladu po doručení
výzvy Objednávateľa na ich odovzdanie, inak do piatich (5) pracovných dní od
ukončenia poskytovania služieb podľa tejto zmluvy.
2.6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas platnosti tejto zmluvy, nebude poskytovať služby
v súvislosti s predmetom zmluvy tretím osobám.
3. Článok
Odmena poskytovateľa, náklady
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za plnenia podľa tejto zmluvy Objednávateľ zaplatí
Poskytovateľovi odmenu dohodnutú vo výške 6.000,- EUR bez DPH. K dohodnutej
odmene bude pripočítaná DPH v zákonnej výške (t. j. 1.200,- EUR).
3.2. Všetky náklady Poskytovateľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy sú
už zahrnuté v odmene.
3.3. V prípade zrušenia použitého postupu verejného obstarávania z dôvodu na strane
Objednávateľa má Poskytovateľ nárok na pomernú časť odmeny vo výške skutočne
poskytnutých služieb..
3.4. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi dohodnutú odmenu podľa ods.
3.1. nasledovne:
3.4.1. 50 % z odmeny za poskytovanie služieb po zverejnení oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania na predmet zákazky,
3.4.2. 50% z odmeny za poskytovanie služieb po zverejnení oznámenia o výsledku
verejného obstarávania na predmet zákazky.
3.5. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúr 30 dní odo dňa doručenia riadne
vystavenej faktúry poskytovateľom objednávateľovi, prostredníctvom banky na účet
poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy alebo na iný účet, ktorý poskytovateľ na
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tento účel objednávateľovi písomne oznámi.
4. Článok
Doba poskytovania služieb
4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby nevyhnutne potrebnej na
poskytnutie služieb podľa 1. Článku a úplné a riadne ukončenie verejného obstarávania,
ktoré je predmetom poskytovaných služieb.
4.2. Túto Zmluvu je možné zrušiť odstúpením od Zmluvy alebo dohodou oboch zmluvných
strán.
4.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia
tejto Zmluvy poskytovateľom.
4.4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, musí obsahovať vymedzenie dôvodu
odstúpenia a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy sa táto
Zmluva zrušuje okamihom doručenia riadneho odstúpenia druhej zmluvnej strane.
5. Článok
Spolupôsobenie a podklady Objednávateľa
5.1. Služby podľa tejto zmluvy bude Poskytovateľ poskytovať na základe podkladov, ktoré
Objednávateľ odovzdá Poskytovateľovi, a ktorých poskytnutie je závislé od
Objednávateľa. Za správnosť a úplnosť týchto podkladov zodpovedá Objednávateľ.
Poskytovateľ je zodpovedny za odborné usmernenie Objednávateľa o úplnosti a
správnosti týchto podkladov.
5.2. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa ďalšie, dodatočné informácie
alebo pokyny, ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytnutie služieb. Pri určení spôsobu
a metodiky poskytovania služieb je poskytovateľ oprávnený postupovať samostatne.
5.3. V priebehu plnenia tejto zmluvy sa bude Objednávateľ zúčastňovať konzultácií s
Poskytovateľom na základe jeho požiadaviek.
5.4. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek aktualizovať svoje požiadavky a dávať
Poskytovateľovi pokyny pri poskytovaní odborných služieb
5.5. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi pravdivé informácie, ktoré majú
vplyv na povahu a spôsob uskutočnenia požadovaných odborných služieb a nesmie
zamlčať žiadne informácie dôležité pre poskytnutie odborných služieb.
5.6. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie služieb ak Objednávateľ ani na
požiadanie neposkytne Poskytovateľovi potrebné podklady a súčinnosť.
6. Článok
Zodpovednosť za vady
6.1. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov
prevzatých od Objednávateľa a Poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť resp. neúplnosť alebo na nevhodnosť resp.
neúplnosť podkladov upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
6.2. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je Objednávateľ povinný
uplatniť v písomnej forme bezodkladne po zistení vady, najneskôr do piatich pracovných
dní odo dňa prevzatia jednotlivých výstupov plnenia tejto zmluvy. Poskytovateľ sa
zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa vytknutú vadu bezodkladne odstrániť v
lehote do dvoch pracovných dní.
6.3. Zmluvné strany si navzájom nezodpovedajú za akékoľvek nepriame, vedľajšie, zvláštne
alebo následné škody (vrátane stratených obchodných príležitostí), alebo škody
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spôsobenej trestným činom, a to i keď boli na možnosť ich vzniku upozornené, bez
ohľadu na to, či ku škode došlo z dôvodov plnenia alebo neplnenia povinností, ku ktorým
sa strany touto Zmluvou zaviazali, alebo v spojení s takýmto plnením či neplnením.
6.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na
vôli povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nie je možné
rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila
alebo prekonala a ďalej, že by v dobe vzniku prekážku predvídala. Zodpovednosť
nevylučuje prekážka, ktorá vznikla najprv v dobe, keď povinná strana bola v oneskorení
s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky
vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené len na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú
tieto povinnosti spojené.
6.5. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za porušenie zmluvy, ak je nesplnenie jej
povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
7. Článok
Ostatné dojednania
7.1. Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri
poskytovaní služieb, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa.
7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach,
s ktorými sa oboznámia pri plnení tejto zmluvy s tým, že nebudú použité na akýkoľvek
iný než zmluvný účel a nebudú poskytnuté tretej osobe.
7 .3. Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách
získaných pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie,
ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané
oprávnene inak ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je Objednávateľ
povinný sprístupniť a zverejniť v súlade s ust. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
7.4. Zmluvné strany nebudú zodpovedné za omeškanie pri plnení povinností alebo za
nevykonanie povinností, ak boli spôsobené okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť, tak
ako je táto definovaná príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka, v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu § 300
Obchodného zákonníka.
7.5. Poskytovateľ nesmie plnenie podľa tejto zmluvy ako celok odovzdať na realizáciu inému
subjektu. Časť predmetu plnenia môže odovzdať na realizáciu svojmu subdodávateľovi,
pričom je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Objednávateľovi minimálne 5
pracovných dní pred zahájením realizácie subdodávateľom a takýto subdodávateľ musí
preukázateľne spÍňať podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona o verejnom
obstarávaní. Poskytovateľ je zodpovedný za plnenie a činnosti subdodávateľa na·
predmete plnenia tak, ako keby ich vykonával sám. Objednávateľ má právo požiadať o
zmenu subdodávateľa vybratého Poskytovateľom, ak má na to závažné dôvody (napr.
nekvalitne realizované plnenia konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich
zákazkách a pod.). Poskytovateľ je povinný žiadosti Objednávateľa podľa
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa.
7.6. Poskytovateľ je povinný počas plnenia tejto zmluvy Objednávateľovi minimálne 5
pracovných dní pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má poskytovateľ
v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a
čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spÍňa podmienky podľa§ 26 ods. 1 a§
26a zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ si splnenie podmienok podľa § 26
ods. 1 a§ 26a zákona o verejnom obstarávaní u navrhovaného subdodávateľa overí na
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úrade pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne
vyžiadaním si dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s
Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 z 23.07.2013 k
osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní.
8. Článok
Záverečné ustanovenia
8.1. Táto Zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak
nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a
vznikajúce ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
8.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
8.2. 1. Príloha č. 1 - Detailná špecifikácia poskytovaných služieb.
8.3. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným, nevymáhateľným
či neúplným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá.
8.4. Prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú riešené predovšetkým formou zmieru.
8.5. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpisu
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; táto zmluva nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv úradu vlády Slovenskej
republiky na Internete - príslušnej webovej stránke (www.crz.gov.sk).
8.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží dve vyhotovenia.
8.7. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú postupne číslované podľa poradia ich
prijatia.
8.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sl túto Zmluvu pred jej podpisom prečltali, jej obsahu
porozumeli, nemajú proti nemu žiadne némletky a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy
zodpovedé Ich skutočnej a slobodnej vOII, Ju podplaall.
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e. 1 - D1t111n• lpaclflkácla poskytovaných služieb

Poskytovanie služieb súvisiacich s verejným obstarávaním na poskytnutie služby s názvom:
„Slulby verejného obstarávania pre obstaranie komplexných poradenských služieb
pri prlprava a raallzácii IT projektov".
Poskytovateľ sa pri poskytovaní poradenských služieb na požiadanie a na základe zadaní
Objednávateľa zaväzuje poskytovať poradenské služby týkajúce sa prípravy a realizácie
zadávania jednej nadlimitnej zákazky na komplexné poradenské služby pri príprave a
realizácii IT projektov pripravovaných a realizovaných Objednávateľom.
V rámci predmetu zákazky sa požaduje zabezpečenie najmä nasledujúcich služieb:
a) vytvorenie dokladov potrebných pre vyhlásenie verejného obstarávania verejným
obstarávateľom (najmä súťažné podklady a oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania) na základe podkladov predložených verejným obstarávateľom (najmä opis
predmetu zákazky, návrh zmluvy a návrh podmienok účasti);
b) konzultácie k vysvetľovaniu požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a podmienok účasti;
c) konzultácie a poradenstvo pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti
záujemcov/uchádzačov a účasť experta uchádzača na vyhodnocovaní splnenia
podmienok účasti a vytvorenie všetkých súvisiacich dokumentov podľa zákona
o verejnom obstarávaní;
d) konzultácie k vysvetľovaniu a/alebo doplneniu súťažných podkladov;
e) konzultácie a poradenstvo pri otváraní a vyhodnocovaní ponúk a účasť experta
uchádzača na vyhodnocovaní ponúk ako člena komisie na vyhodnotenie ponúk
a vytvorenie všetkých súvisiacich dokumentov podľa zákona o verejnom obstarávaní;
f) konzultácie k vysvetľovaniu ponúk a mimoriadne nízkych ponúk;
g) konzultácie a poradenstvo pri uzatváraní zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným
uchádzačom / uchádzačmi;
h) konzultácie pri vytváraní informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk a oznámenia o
výsledku verejného obstarávania a vytvorenie všetkých súvisiacich dokumentov podľa
zákona o verejnom obstarávaní;
i) konzultácie a poradenstvo pri posudzovaní a vybavovaní uplatnených revíznych
postupov (žiadosti o nápravu, námietky, výkon kontroly) a vytvorenie všetkých
súvisiacich dokumentov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Dostupnosť poskytovaných služieb je pondelok - piatok, 9.00 - 17.00. Na základe dohody
zmluvných strán je možné poskytovať služby aj nad vymedzený rámec na základe možností
a dostupných kapacít Poskytovateľa.
Služba štandardne nie je dostupná cez víkendy a štátne sviatky, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
Poskytovanie služieb bude v sídle Poskytovateľa, v sídle Objednávateľa alebo na inom
mieste na základe dohody zmluvných strán.
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