Zmluva o poskytnutí poradenských služieb
uzavretá podľa § 262 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v spojení so zákonom č.
586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
medzi
DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Štefanovičova 5,
817 82 Bratislava
IČO: 45 736 359
DIČ: 2023345962
Bankové spojenie: 7000434476/8180
V zastúpení: Martin Zbudila, výkonný riaditeľ
(ďalej len „Klient")
a
DEDÁK & Partners, s.r.o.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35 906 464
IČ DPH: SK 2021 895 700
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú.: 2920768011/1100
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 33727/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Štefan Dedák, konateľ
(ďalej len „Právny Poradca")

Preambula
Klient výzvou na predloženie ponuky doručenou Právnemu Poradcovi dľfa 13.08.2012 realizoval
verejné obstarávanie na predmet zákazky „ Poskytnutie odborných konzultačných služieb k VO na
projekt Publicita,
il?formovanost; propagácia a kampa,1 k e-službám samosprávy v rámci
projektu DCOM na globálnej a na miestnej a regionálnej úrovni" postupom zadávania zákazky
s nízkou hodnotou v súlade s ustanovením § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
D11a 20.08.2012 predložil Právny Poradca do vyššie uvedeného verejného obstarávania ponuku na
poskytnutie odborných konzultačných služieb k VO. Na základe vyhodnotenia ponúk verejným
obstarávateľom bol Právny Poradca vybraný ako úspešný uchádzač.
Vzhľadom na vyššie popísané skutočnosti uzatvárajú zmluvné strany túto Zmluvu o poskytnutí
poradenských služieb medzi Klientom a Právnym Poradcom (ďalej len „Zmluva").

Článok 1

Predmet zmluvy

1.1

Právny Poradca bude poskytovať Klientovi odborné konzultačné služby k verejnému
obstarávaniu na projekt "Publicita, informovanosť, propagácia a kampa11 k e-službám
samosprávy v rámci projektu DCOM na globálnej a na miestnej a regionálnej úrovni" (ďalej
len „Verejné obstarávanie").

1.2

Právny poradca sa zaväzuje poskytnúť Klientovi Právne služby v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na úplné a úspešné uskutočnenie a ukončenie Verejného obstarávania v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Za týmto účelom sa Právny poradca zaväzuje, že
bude pre Klienta v rámci poskytovania odborných konzultačných služieb najmä :
vypracovávať príslušné dokumenty relevantné z hľadiska Verejného obstarávania,
spolupracovať s Klientom pri spracovaní opisu predmetu zákazky k Verejnému
obstarávaniu,
poskytovať písomné stanoviská a odporúčania k Verejnému obstarávaniu,
poskytovať odborné konzultácie najmä v súvislosti s kompletizáciou podkladov
k Verejnému obstarávaniu, vysvetľovaním súťažných podkladov uchádzačom,
odborným vyhodnotením ponúk a kontrolnými postupmi Verejného obstarávania,
zabezpečí činnosť odborne spôsobilej osoby vo Verejnom obstarávaní.
(ďalej len „Právne služby").

1.3

Poskytovanie Právnych služieb bude vychádzať najmä z ústnych, príp. aj písomných zadaní
Klienta, resp. ním poverených osôb, ktoré Klient písomne oznámi Právnemu poradcovi
bezodkladne po uzavretí Zmluvy alebo kedykoľvek počas jej trvania. Pritom písomnú fornm
považujú zmluvné strany za zachovanú aj v prípade elektronickej komunikácie (e-mail).
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V každom prípade je Právny poradca povinný pri poskytovaní Právnych služieb postupovať
iniciatívne a konať v súlade so záujmami Klienta a v súlade s bodom 1.2.
1.4

Právne služby budú poskytované v slovenskom jazyku.

Článok 2
2.1

Podmienky poskytovania Právnych Služieb

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich základných podmienkach poskytovania
Právnych Služieb:
a)

Pri poskytovaní Právnych Služieb bude Právny Poradca konať s náležitou
odbornou starostlivosťou a v súlade so všetkými Právnemu Poradcovi známymi
záujmami Klienta.

b)

Klient je oprávnený dať Právnemu Poradcovi pokyny súvisiace s poskytovaním
Právnych Služieb. Právny Poradca je povinný postupovať podľa pokynov Klienta,
s výnimkou takých pokynov Klienta, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom.
Právny Poradca sa o takýchto pokynoch zaväzuje včas informovať Klienta. Právny
Poradca sa taktiež zaväzuje bezodkladne, v každom prípade včas informovať
Klienta, ak sa domnieva, že ktorýkoľvek pokyn Klienta je nevhodný, nesprávny
alebo má iné vady.

c)

V súvislosti s poskytovaním Právnych Služieb Klient poskytne Právnemu
Poradcovi potrebné úplné informácie, listiny, podklady, plné moci ako aj inú
súčinnosť, o ktoré Právny poradca požiada a ktoré sú potrebné pre poskytovanie
Právnych Služieb. Právny Poradca predpokladá, že Klient mu bez zbytočného
odkladu a v dobrej viere poskytne všetky tieto informácie, dokumenty alebo iné
podklady a že poskytnuté informácie, dokumenty a iné podklady budú správne a
úplné. Právny Poradca nie je povinný overovať pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť
informácií, dokumentov alebo iných podkladov ktoré mu poskytne Klient, pokiaľ
nebude Klientom inštruovaný inak.

d)

Právny Poradca nesie zodpovednosť za poskytovanie Právnych Služieb podľa tejto
Zmluvy.

e)

Právny Poradca nezodpovedá za omeškanie pri poskytovaní Právnych Služieb, ak
toto omeškanie bude spôsobené tým, že Právny Poradca neobdrží od Klienta
informáciu alebo súčinnosť, ktoré sú potrebné na poskytovanie Právnych Služieb,
ak Právny poradca nemá možnosť získať ich z iného zdroja.

f)

Právne Služby budú poskytované v úzkej súčinnosti medzi zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa infonnovať o akejkoľvek záležitosti alebo
skutočnosti, ktorá je relevantná vo vzťahu k poskytovaným Právnym Službám.

g)

Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o akejkoľvek záležitosti alebo
skutočnosti, ktorá je relevantná vo vzťahu k poskytovaným Právnym Službám.

h)

Právne Služby budú poskytované v Bratislave.
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2.2

Právny Poradca sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách týkajúcich sa
činnosti Klienta, ktoré Klient sprístupní Právnemu Poradcovi v súvislosti s touto Zmluvou
(ďalej len "Dôverné Informácie"). Právny Poradca sa zaväzuje, že použije Dôverné
Informácie výhradne na účely poskytovania Právnych Služieb a ak táto Zmluva
neustanovuje inak, Právny Poradca nesprístupní Dôverné Informácie žiadnej tretej osobe
bez súhlasu Klienta, pokiaľ tieto infonnácie neboli tretej osobe známe z iných zdrojov.
Záväzok Právneho Poradcu podľa predchádzajúcej vety trvá aj po zániku tejto Zmluvy.
Klient berie na vedomie a súhlasí, že Právny Poradca je oprávnený sprístupniť Dôverné
Informácie, ak to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi bude požadovať
súd, orgán verejnej správy alebo akákoľvek iná príslušná inštitúcia. Právny Poradca sa
zaväzuje vynaložiť všetko primerané úsilie, aby vopred infonnoval Klienta o takomto
sprístupnení a poskytnúť Klientovi takú súčinnosť, akú možno rozumne očakávať, tak aby
Klient mohol v prípade potreby vykonať príslušné kroky. V prípade, že predchádzajúce
informovanie Klienta nebude možné, Právny Poradca sa zaväzuje o sprístupnení následne
informovať Klienta.
Klient súhlasí, aby Právny Poradca pri svojej prezentácii uvádzal ako referenciu názov
Klienta a druh služieb, ktoré mu poskytuje alebo poskytol. Tento súhlas je Klient
oprávnený kedykoľvek písomne odvolať.

2.3

Zmluvné strany majú záujem, aby akékoľvek originály dokumentov súvisiacich
s poskytovaním Právnych Služieb boli v dispozícii Klienta. Klient berie na vedomie, že
všetky listiny sú Právnym Poradcom zničené spravidla po uplynutí piatich (5) rokov od ich
získania alebo použitia.

Článok3

Odmena

3.1

Klient sa zaväzuje platiť Právnemu Poradcovi odmenu v súlade s týmto článkom Zmluvy.

3.2

Klient sa zaväzuje zaplatiť Právnemu Poradcovi paušálnu odmenu za poskytovanie
Právnych Služieb vo výške 9 400 eur (ďalej len "Odmena"). Odmena za Právne Služby
bude uhrádzaná na základe faktúr, ktoré je Právny Poradca oprávnený vystavovať
v uvedenej výške najskôr pri dosiahnutí nasledovných platobných míľnikov:
a)
b)
c)
d)
e)

3 .3

25% odmeny v de11 nasledujúci po dni zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania;
30% odmeny v deň nasledujúci po dni odoslania oznámenia o výsledku splnenia
podmienok účasti;
25% odmeny v deň nasledujúci po dni odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia
ponúk uchádzačom;
10 % od doručenia oznámenia o schválení postupu verejného obstarávania príslušným
orgánom.
10% odmeny v deň nasledujúci po dni uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom;

Klient a právny poradca sa dohodli na splatnosti faktúr do tridsať (30) dní odo dňa
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doručenia Klientovi.
3.4

Všetky Odmeny špecifikované v tejto Zmluve budú zaplatené v plnom rozsahu, bez
akýchkoľvek o_dpočtov alebo zrážok na základe daní a poplatkov akejkoľvek povahy, za
ktoré zodpovedá platiteľ. Odmena špecifikovaná v ustanovení 3.2 tejto Zmluvy je
stanovená bez dane z pridanej hodnoty, príslušná darí z pridanej hodnoty k dátumu
vystavenia faktúry bude pripočítaná vo vyfakturovanej sume podľa platných právnych
predpisov.

3.5

Ak Klient bude v omeškaní s platením akejkoľvek platby Právnemu Poradcovi podľa tejto
Zmluvy, Právny Poradca má právo účtovať Klientovi úrok z omeškania v zákonnej výške
za každý deií omeškania a/alebo prerušiť poskytovanie Právnych Služieb podľa tejto
Zmluvy počas doby omeškania Klienta ako aj žiadať uhradenie zálohy na Odmenu.

Článok 4

Zodpovednosť

4.1.

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.

Právny Poradca nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla Klientovi (i) v dôsledku
poskytnutia nepravdivej, zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov alebo
akýchkoľvek iných podkladov Právnemu Poradcovi Klientom, čo neplatí, ak Klient požiada
Právneho poradcu, aby infonnácie, dokumenty alebo podklady overil, alebo (ii) v dôsledku
konania alebo nekonania akejkoľvek osoby odlišnej od Právneho Poradcu; tým nie je
dotknutá zodpovednosť Právneho Poradcu, ak použil na splnenie jeho záväzkov z tejto
Zmluvy tretiu osobu (subdodávateľa). Právny Poradca zodpovedá za škodu aj v tých
prípadoch, kedy (i) na základe preverovania informácií, ktoré sa bežne vykonáva zo strany
poradcov vzhľadom na rozsah Právnych Služieb a (ii) berúc do úvahy, že Právny Poradca
sa v zmysle tejto Zmluvy nezaviazal vykonať preverenie akýchkoľvek infonnácií od
Klienta, ak nie je uvedené inak, by bolo možné rozumne očakávať, že Právny Poradca zistí,
že daná infonnácia je nepravdivá, zavádzajúca alebo neúplná.

Článok 5

Trvanie zmluvy

5.1

Táto Zmluva je uzavretá na dobu realizácie jej predmetu.

5.2

Zánikom Zmluvy zaniknú všetky práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, s
výnimkou tých, ktoré podľa tejto Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj
po skončení tejto Zmluvy. Zánikom Zmluvy zároveií zanikajú všetky plnomocenstvá,
udelené Klientom Právnemu Poradcovi, jeho zamestnancom alebo advokátom, ktorí s ním
spolupracujú.
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Článok 6

Záverečné ustanovenia

6.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť dľíom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných
strán, pričom účinnosť nadobúda nasledujúci deľí po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle ustanovení
Občianskeho zákom1íka v znení neskorších predpisov a zákona č. 2 l l /2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k infon11áciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právny
Poradca súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v celom rozsahu.

6.2

Zmeny tejto Zmluvy možno vykonať len na základe písomných, vzostupne očíslovaných
dodatkov výslovne odkazujúcich na túto Zmluvu a podpísaných oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.

6.3

Ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bude vyhlásené príslušným súdnym orgánom za
neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v
dotknutom a najužšom rozsahu. Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať a nahradiť takéto
ustanovenie novým ustanovením, pričom budú sledovať pôvodný zámer sledovaný
zmluvnými stranami.

6.4

Táto Zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch
(2) rovnopisoch pre každú zo zmluvných strán.

6.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu, na znak
čoho k nej pripájajú svoje podpisy.

***
DEUS - DataCentrum elektrouizácie územnei samosprávy Slovenska

lratislave

11.09.2012

V Bratislave

11.09.2012

DEDAK & Partners, s.r.9;
·
./--.
--'------------
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