I
ZMLUVA
o poskytovaní právnych služieb
1. 1.

Zmluvné strany:
Advokát:
Mgr. Marek BENEDIK
so sídlom Rudnayovo nám. č. 6, 811 O 1 Bratislava
zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom : 16 26

Klient:
Dataccntrum clektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 BRATISLAVA
IČO: 45736359
Zapísaný v registri združení právnických osôb Obvodným úradom BRATISLAVA pod číslom
: ObU-BA-OVVS2-2011/20924
V mene koná: Ing. Mai1in ZBUDILA, výkonný riaditeľ
1.2.

Advokát a klient medzi sebou uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní právnych služieb ( ďalej
len ako „ Zmluva" ).

2.

Predmet Zmluvy:

2.1.

Advokát poskytne klientovi právne služby ( konzultácie, právne stanoviská a pod. ) súvisiace
s verejným obstarávaním „Dátové centrum miest a obcí", ktoré vyhlásil klient, a to najmä
formou:
(i)

rokovaní,

(ii) konzultácií,
(iii) vypracovania právnych stanovísk,
(iv) zastupovania v konaniach pred orgánmi verejnej moci.
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2.2.

Advokát je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, dôsledne využívať
všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu
klienta považuje za užitočné.

2.3.
3.
3.1.

Advokát sa zaväzuje všetky právne kroky vopred konzultovať s klientom.
Plná moc:
Touto zmluvou klient splnomocňuje advokáta podľa príslušných ustanovení Obchodného a
Občianskeho zákonníka na zastupovanie v znení bodu 2.1. Zmluvy uvedenom v bode 2.1.
Zmluvy. Na jednotlivé konania, pre ktoré bude potrebné osobitné plnomocenstvo, klient udelí
advokátovi osobitnú plnú moc.

3.2.

Na základe dohody zmluvných strán je možné právnu pomoc poskytovať aj nad rozsah
uvedených v 2.1. Zmluvy.

4.

Odmena advokáta :

4.1.

Zmluvné strany sa dohodli na hodinovej odmene advokáta v zmysle vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie
právnych služieb ( ďalej len „ VoODA" ), a to výške 100,- EUR ( slovom : sto eur ) bez DPH
za hodinu práce, maximálne však do výšky 5000,- EUR ( slovom : päťtisíc eur) bez DPH .

4.2.

Odmena bude vyúčtovaná faktúrou advokáta v mene euro.

4.3.

V súvislosti s poskytnutou právnou pomocou sa klient zaväzuje okrem dohodnutej odmeny
uhrádzať advokátovi náhradu hotových výdavkov, ktoré budú vyúčtované spoločne s
dohodnutou odmenou, vrátane nákladov za použitie vlastného motorového vozidla mimo
mesta sídla advokáta.

4.4.

Na hotové výdavky väčšieho rozsahu je advokát oprávnený požadovať primeranú zálohu.

5.

Súčinnosť klienta :

5.1.

Klient sa zaväzuje poskytovať advokátovi včasné, pravdivé, úplné a prehľadné informácie a
súčasne mu predkladať všetok listinný materiál potrebný k riadnemu a kvalitnému
poskytovaniu právnej pomoci.
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6.
6.1.

Niektoré povinnosti advokáta:
Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci.

6.2.

Aj v prípade, keď ho klient pozbaví tejto povinnosti je povinný sám zvážiť, či porušovanie
mlčanlivosti nebude v neprospech klienta.

6.3.
7.
7.1.

Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie.
Záverečné ustanovenia:
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis
Zmluvy.

7.2.

Zmena Zmluvy je možná len písomnou formou, na základe súhlasu oboch zmluvných strán.

7.3.

Zmluvné strany si Zmluvu prečítali porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu je podpisujú.

7.4.

Táto Zmluva nadobúda účinnosť okamihom uverejnenia podľa osobitného predpisu.

V Bratislave, dňa
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