Zmluva
o komplexnom zabezpečení poradenských služieb pre programovú kanceláriu uzavretá v
zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
medzi zmluvnými stranami:
1.

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Sídlo: Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
IČO: 45736359
IČ DPH:
Konajúce prostr.:

(...) – člen správnej rady
(...) – člen správnej rady
(...) – člen správnej radyBankové spojenie:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej ako „Objednávateľ“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
štatutárny orgán:
zástupca oprávnený konať
v zmluvných vzťahoch:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný v obchodnom registri:
tel

fax

e-mail

(ďalej len „Poradca“)
(ďalej „Objednávateľ“ a „Poradca“ spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

1.

Úvodné ustanovenia

1.1. Objednávateľ je záujmovým združením právnických osôb založeným Ministerstvom
financií Slovenskej republiky a Združením miest a obcí SR (ZMOS). Hlavným predmetom
činnosti Objednávateľa je podpora a propagovanie procesov informatizácie a elektronizácie
vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu a zabezpečovanie nevyhnutnej
informačno-komunikačnej podpory pre územnú samosprávu.
1.2. Poradca bol vybraný Objednávateľom v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“) vo verejnom obstarávaní s názvom „Projektové riadenie na
strane žiadateľa, kontrola kvality a synchronizácia s legislatívou v rámci projektu
Datacentrum obcí a miest Slovenska (DCOM)“.
1.3. Predmet Zmluvy je súčasťou projektu Dátové centrum obcí a miest, spolufinancovaného
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.2:
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej
úrovni.

2.

Predmet Zmluvy

2.1. Predmetom Zmluvy je záväzok:
2.1.1. Poradcu poskytovať pre Objednávateľa za podmienok dojednaných v tejto Zmluve
komplexné poradenské odborné služby v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy (Opis
predmetu zákazky), ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej len „Služby“), a to na základe
písomných výziev Objednávateľa na poskytnutie Služieb podľa tejto Zmluvy, v ktorých bude
bližšie špecifikovaný predmet, rozsah, lehota a cena poskytovaných Služieb (ďalej len
Výzva“).
2.1.2. Objednávateľa zaplatiť Poradcovi za riadne splnenie záväzkov Poradcu vyplývajúcich
mu z tejto Zmluvy dohodnutú cenu podľa článku 5 tejto Zmluvy.

3.

Spôsob plnenia Predmetu Zmluvy

3.1. Poradca sa zaväzuje poskytovať Služby v zmysle a v rozsahu Harmonogramu prác,
ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčasť. Harmonogram prác môže
byť zo strany Objednávateľa upravený podľa aktuálnej potreby v nadväznosti na
harmonogram projektu DCOM.
3.2. Poradca sa zaväzuje poskytovať Služby podľa tejto Zmluvy na základe osobitných
Výziev za cenu určenú v závislosti od rozsahu Služieb uvedeného vo Výzvach a v súlade s
bodom 3.1 tejto Zmluvy. Poradca potvrdí Objednávateľovi akceptáciu Výzvy písomne alebo
e-mailom do 3 pracovných dní od doručenia Výzvy Poradcovi. Poradcovi vzniká povinnosť
poskytnúť Služby momentom doručenia akceptácie Výzvy Objednávateľovi.
3.3.

Lehotu poskytnutia Služieb určí Objednávateľ v konkrétnej Výzve.

3.4. Služby sa považujú za poskytnuté v momente, keď Objednávateľ podpíše akceptačný
protokol (ďalej len „protokol“). Vzor protokolu je uvedený v prílohe č. 3 tejto Zmluvy, ktorá
tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príprava protokolu je povinnosťou Poradcu, ktorý je povinný
predložiť ho k podpisu Objednávateľovi najneskôr do 14 kalendárnych dní od skončenia

mesiaca, ku ktorému sa plnenie vzťahuje. Objednávateľ je povinný potvrdiť poskytnutie
Služieb bezodkladne po ich poskytnutí iba v prípade, ak Poradca poskytne Služby v rozsahu a
za podmienok v zmysle konkrétnej Výzvy v súlade s touto Zmluvou. Objednávateľ nie je
povinný potvrdiť čiastočné, neúplné plnenie, resp. plnenie, ktoré nezodpovedá konkrétnej
Výzve alebo ktoré bolo dodané v rozpore s touto Zmluvou.
3.5. Poradca sa zaväzuje poskytovať Služby v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, podľa
pokynov Objednávateľa, v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré sú mu známe a/alebo
ktoré mu vzhľadom na okolnosti pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti mali byť
známe alebo ktoré mal Poradca poznať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
3.6. Poradca je povinný plniť Predmet Zmluvy s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, v
zmysle špecifikácie podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy v dohodnutom termíne a rozsahu.
3.7. Poradca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tom dozvedel, písomne
informovať Objednávateľa o akýchkoľvek okolnostiach dôležitých pre riadne poskytnutie
Služieb a akýchkoľvek okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na pokyny Objednávateľa voči
Poradcovi.
3.8. Poradca sa zaväzuje písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť ním navrhovaného
postupu (na účely tohto ustanovenia sa nevhodným pokynom rozumie pokyn v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, zjavne ekonomicky nevýhodný pokyn),
podkladov a/alebo iných pokynov týkajúcich sa poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy, a
to najneskôr do 3 dní po tom, ako sa dozvedel o takýchto postupoch alebo pokynoch, alebo po
tom, ako mu boli doručené kópie akýchkoľvek takýchto dokumentov. Poradca je v tomto
písomnom upozornení povinný zdôvodniť nevhodnosť postupu, podkladov alebo pokynov a
navrhnúť nápravné opatrenia. V prípade, že si Poradca nesplní túto povinnosť, zodpovedá za
škodu tým spôsobenú. Objednávateľ sa vyjadrí k písomnému upozorneniu do 10 dní odo dňa
jeho doručenia. Do vyjadrenia Objednávateľa Poradca nevhodný pokyn nevykoná. V prípade,
že Objednávateľ písomne Poradcovi oznámi, že trvá na vykonaní pokynu, ktorý Poradca
označil za nevhodný, Poradca je povinný tento pokyn realizovať, pokiaľ platné právne
predpisy neustanovujú inak, pričom však Poradca nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá
vykonaním takéhoto pokynu vznikla.
3.9. Poradca je povinný poskytovať Objednávateľovi dokumenty v listinnej podobe, a kde to
je možné vždy aj v elektronickej podobe, pokiaľ sa Poradca s Objednávateľom nedohodne
inak.
3.10. Poradca sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty a ostatné veci a
podklady, ktoré prevzal alebo vytvoril pri poskytovaní Služieb podľa tejto Zmluvy, a to bez
zbytočného odkladu po doručení žiadosti Objednávateľa na ich odovzdanie, inak do 10
pracovných dní od ukončenia poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy.
3.11. Poradca je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách poskytnutých
Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb podľa tejto Zmluvy.
3.12. Zmluvné strany vyhlasujú, že pokiaľ platné všeobecne záväzné právne predpisy
neustanovia inak, výsledky činnosti Poradcu nie sú autorským dielom.
3.13. Ak by v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov bol výsledok
činnosti Poradcu podľa tejto Zmluvy (vrátane jeho zamestnancov, subdodávateľov a iných
osôb, ktoré na plnenie Zmluvy použil) chránený ako predmet práva duševného vlastníctva,
poskytuje Poradca Objednávateľovi výlučné právo po dobu ochrany vyplývajúcej z platných
všeobecne záväzných právnych predpisov nakladať s takýmto predmetom ochrany práva
duševného vlastníctva na účely prípravy a realizácie projektu DCOM všetkými v súčasnosti

známymi spôsobmi potrebnými na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu. Objednávateľ je v
tomto rozsahu oprávnený udeliť tretím stranám sublicenciu k týmto predmetom ochrany práva
duševného vlastníctva, ako aj postúpiť túto licenciu na tretiu osobu. Odmena za udelenie
sublicencie je zahrnutá v cene podľa článku 5. tejto Zmluvy a Zmluvné strany majú za to, že
je primeraná k rozsahu a spôsobu použitia predmetov ochrany práva duševného vlastníctva.

4 . Miesto a doba poskytovania Služieb
4.1. Poradca bude poskytovať Služby Objednávateľovi po dobu určitú, a to, ak Zmluva
neurčuje inak, od účinnosti tejto Zmluvy až do uplynutia 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto
Zmluvy alebo do vyčerpania maximálneho počtu človekodní, podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr.
4.2. Poradca bude poskytovať jednotlivé Služby riadne a včas a je povinný vyvinúť
maximálne úsilie, ktoré môže byť od Poradcu primerane očakávané na to, aby bol dodržaný
Harmonogram prác podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy bude
územie Slovenskej republiky.

5.

Cena a platobné podmienky

5.1. Celková cena za poskytnutie Služieb Poradcom podľa tejto Zmluvy je maximálne
xxx,- Eur bez DPH za celkové obdobie platnosti Zmluvy, t.j. xxx,- Eur s DPH, slovom xxx
Eur s DPH. Táto celková cena je maximálnym finančným limitom Zmluvy, ktorý nie je
možné počas doby platnosti Zmluvy navýšiť ani formou písomného dodatku k Zmluve.
Jednotkové ceny a štruktúrovaný rozpočet ceny za Služby poskytované podľa tejto Zmluvy,
ktorý je súčasťou Prílohy č. 4 tejto Zmluvy a je pre Zmluvné strany záväzný.
5.2. Celková cena zahŕňa cenu za Služby poskytované podľa tejto Zmluvy v súlade s
Harmonogramom prác uvedeným v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, a to v počte maximálne 1048
človekodní.
5.3. Cena za Služby poskytnuté podľa tejto Zmluvy je určená v súlade so zákonom č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a zahŕňa všetky náklady Poradcu
súvisiace s riadnym plnením Predmetu Zmluvy.
5.4. Cenu za Predmet Zmluvy, dohodnutú v bode 5.1 je možné meniť len v rozsahu zmeny
sadzby DPH, cla a iných administratívnych opatrení štátu, a to formou písomného dodatku k
Zmluve, okrem zmeny ceny z dôvodu zmeny sadzby DPH na základe zákona, ktorú nie je
potrebné meniť dodatkom k tejto Zmluve.
5.5. Poradca sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi cenu za poskytnuté Služby za cenu
stanovenú vo Výzve na základe faktúry vystavenej a doručenej zo strany Poradcu v lehote
splatnosti podľa bodu 5.7. tohto článku Zmluvy.
5.6. Cenu za poskytnutie Služieb bude Poradca fakturovať mesačne na základe protokolu
podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy. ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
5.7. Fakturovaná cena bude vypočítaná ako súčin počtu odpracovaných človekodní podľa
dohodnutého Harmonogramu prác a sadzby za 1 človekodeň podľa článku 5.1. tejto Zmluvy.
Do ceny za jeden človekodeň sú zahrnuté všetky náklady, ktoré Poradcovi vzniknú pri plnení
Predmetu Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením.

5.8. Splatnosť faktúry je 60 dní od jej riadneho doručenia do podateľne Objednávateľa v
mieste sídla Objednávateľa uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy. Poradca berie na vedomie, že
projekt je financovaný z prostriedkov EÚ a zo štátneho rozpočtu. Poradca berie na vedomie,
že uvedené financovanie platieb z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu je časovo a
administratívne náročné. Poradca zároveň súhlasí a vyhlasuje, že lehota splatnosti nie je v
hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Lehota splatnosti
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola faktúra preukázateľne doručená
Objednávateľovi. Za deň doručenia sa považuje deň vyznačený na pečiatke podateľne
Objednávateľa, alebo deň doručenia faktúry poštou na adresu Objednávateľa. Cena bude
uhradená na účet Poradcu uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
5.9. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o daní z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5.10. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje,
Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Poradcovi na opravu a prepracovanie. Poradca je povinný
faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu
opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ
v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť
odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
5.11. Poradca sa zaväzuje, že bude rešpektovať podmienky poskytovania finančných
prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi nenávratného finančného príspevku) systémom
dohodnutým v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

6.

Omeškanie a sankcie

6.1. Za omeškanie Poradcu s riadnym plnením Predmetu Zmluvy alebo jeho časti podľa
tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený žiadať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny
podľa konkrétnej Výzvy za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty
nezaniká nárok Objednávateľa na prípadnú náhradu škody. Pri opakovanom omeškaní
Poradcu sa výška zmluvnej pokuty zdvojnásobí.
6.2. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry je Poradca oprávnený
uplatniť si z dlžnej sumy prostredníctvom samostatnej faktúry úrok z omeškania podľa § 369
Obchodného zákonníka z ceny uvedenej v konkrétnej Výzve za každý aj začatý deň
omeškania.

7.

Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Záručná doba na písomné výstupy vypracované Poradcom podľa tejto Zmluvy
a príslušnej Výzvy je 24 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom akceptácie poskytnutia
Služieb uvedenom v protokole podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy, v rámci ktorých boli písomné
výstupy dodané Objednávateľovi. Poradca v rámci záručnej doby, v lehote určenej
Objednávateľom, bezplatne odstráni všetky vady plnenia.

8.

Súčinnosť

8.1. Každá zo zmluvných strán do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
písomne, alebo e-mailom oznámi osoby pre kontakt, ktoré budú zastupovať záujmy svojej
zmluvnej strany pre definovanú oblasť a ktoré budú prijímať potrebné rozhodnutia a

poskytovať potrebnú súčinnosť na realizáciu Predmetu Zmluvy. Poradca nie je v omeškaní
splnením po dobu, po ktorú si Objednávateľ nesplnil svoju oznamovaciu povinnosť.
Nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy ani po písomnom upozornení
Objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností a Objednávateľ má
právo odstúpiť od Zmluvy.
8.2. Pripadnú zmenu v osobe pre kontakt sú si zmluvné strany povinné bezodkladne,
najneskôr do 3 dní, oznámiť písomne, alebo e- mailom druhej zmluvnej strane.
8.3. Komunikácia medzi kontaktnými osobami za Objednávateľa a Poradcu sa uskutočňuje
osobne v sídle Objednávateľa alebo na inom mieste, telefonicky alebo e-mailom podľa ich
vzájomnej dohody, prípadne na inom dohodnutom mieste.
8.4
Poradca sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi mesačne sumárnu monitorovaciu
správu o procese priebehu a plnenia Predmetu Zmluvy (ďalej len „Monitorovacia správa“),
a to písomne, ak Objednávateľ neurčí inú formu. Poradca sa zaväzuje doručiť Monitorovaciu
správu Objednávateľovi vždy mesačne pozadu, a to do 10. (desiateho) dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, na ktorý sa vzťahuje Monitorovacia správa.

9. Náhrada škody
9.1. Nároky zmluvných strán z titulu náhrady škody sa riadia ustanoveniami § 373 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“). Poradca je povinný nahradiť škodu spôsobenú Objednávateľovi,
ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť.
9.2. Poradca nezodpovedá za škody, ktoré vznikli poskytnutím neúplných alebo
nepresných podkladov, resp. informácií zo strany Objednávateľa, na ktorých neúplnosť alebo
nepresnosť Poradca Objednávateľa upozornil a ten na ich použití výslovne trval.

10.

Ochrana dôverných informácií

10.1. Zmluvné strany 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, informácie, ktoré je Objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) a informácie,
ktoré je Objednávateľ povinný zverejniť na základe príslušných platných právnych predpisov
Slovenskej republiky.
10.2. Poradca v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečí poučenie svojich
zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci spolupráce s Poradcom majú prístup k
informačným systémom Objednávateľa, a to najmä s dôrazom na povinnosť mlčanlivostí a
sankciami za porušenie tejto mlčanlivosti.
10.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení
povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
10.4. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na
základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť

alebo sprístupniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto
povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu. Povinnosť
zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak Objednávateľovi na základe zákona
vznikla povinnosť zverejniť alebo sprístupniť Zmluvu, vrátane jej príloh a dodatkov.
10.5. Ustanovenia odsekov 10.1. až 10.3. tohto článku Zmluvy sú platné aj po dobe platnosti
Zmluvy, a to až do doby, kedy informácie sa stanú verejne známymi.

11.

Doba platnosti a ukončenie Zmluvy

11.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 24 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti alebo
splnením Predmetu Zmluvy.
11.2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od
Zmluvy.
11.3. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodov upravených v Obchodnom
zákonníku.
11.4. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade ak:
a.
bol na majetok Poradcu vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku,
b.
sa ukončí alebo zanikne Zmluva o poskytnutí NFP, uzavretej medzi Objednávateľom
a poskytovateľom NFP zo dňa (...), a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku
Zmluvy o poskytnutí NFP.
11.5. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej
strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Povinnosť
doručiť odstúpenie od Zmluvy sa považuje za splnenú dňom jeho prevzatia alebo odmietnutia,
alebo iným dňom uvedenom v odstúpení od Zmluvy.
11.6. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného
oznámenia odstupujúcej strany o odstúpení od Zmluvy spolu s uvedením dôvodov odstúpenia
druhej Zmluvnej strane.
11.7. V prípade zániku Zmluvy Objednávateľ určí, že:
11.7.1. čiastkové plnenie na základe konkrétnej Výzvy bude dodané; v tomto prípade je
Poradca povinný poskytnúť Služby, na poskytnutie ktorých Objednávateľ vyzval Poradcu do
času doručenia odstúpenia od Zmluvy a Objednávateľ je povinný za tieto poskytnuté Služby v
súlade s touto Zmluvou zaplatiť,
11.7.2. čiastkové plnenie na základe konkrétnej Výzvy nebude dodané, Objednávateľ v tomto
prípade uhradí Poradcovi všetky preukázateľne vzniknuté náklady súvisiace so začatým
plnením a jeho predčasným ukončením do 30 dní od zániku Zmluvy.

12. Ďalšie dojednania
12.1. V prípade, že sa vyskytnú udalosti, ktoré jednej alebo obom zmluvným stranám
čiastočne alebo úplne neumožnia plnenie ich povinností podľa tejto Zmluvy, sú povinní sa o
tom bezodkladne informovať a spoločne podniknúť kroky k ich prekonaniu. Nesplnenie tejto

povinnosti zakladá nárok na náhradu škody pre tú zmluvnú stranu, ktorá sa porušenia Zmluvy
v tomto bode nedopustila.
12.2. Poradca berie na vedomie, že celkový predpokladaný rozsah Predmetu Zmluvy za
obdobie trvania Zmluvy bude závislý od písomne predložených záväzných Výziev.
12.3. Poradca sa zaväzuje pri plnení Zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné
právne predpisy Slovenskej republiky, ako aj právne akty EÚ v oblasti štrukturálnych fondov
EÚ a primerane v rozsahu vzťahujúcom sa na Poradcu, aj rešpektovať ostatné pravidlá vydané
na ich základe (napr. Systém finančného riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
na programové obdobie 2007-2013, Systém riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu na programové obdobie 2007-2013 a pod). Poradca berie na vedomie a súhlasí s
oprávnením Objednávateľa a oprávnených orgánov v zmysle právnych predpisov Slovenskej
republiky a Európskej únie vykonávať kontrolu u Poradcu, umožniť vstup do kontrolovaných
objektov oprávnenej osobe Objednávateľa a ostatným orgánom kontroly a auditu zo strany
poskytovateľa finančných prostriedkov EÚ (RO, SO/RO), poskytnúť vyžiadanú
dokumentáciu od Poradcu, zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany Poradcu,
prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.
12.4. Poradca je oprávnený zabezpečiť dodanie Predmetu Zmluvy aj prostredníctvom
subdodávateľov, a to za predpokladu, že daný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods.
1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak má daný subdodávateľ plniť Predmet Zmluvy namiesto
Poradcu, Poradca na vyzvanie Objednávateľa do 10 kalendárnych dní preukáže
Objednávateľovi dokladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Poradca môže
zmeniť subdodávateľa po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa a za
predpokladu, že daný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
12.5. Jazyk Zmluvy a celej písomnej komunikácie medzi Objednávateľom a Poradcom je
slovenský jazyk.

13. Záverečné ustanovenia
13.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov
budú o tejto zmene druhú zmluvnú stranu bezodkladne informovať. Ak zmluvné strany
nesplnia svoju oznamovaciu povinnosť, má sa za to, že platia posledné známe identifikačné
údaje.
13.2. Ak by niektoré ustanovenia tejto Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia,
alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť
ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú
ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky, účelom najbližšie k obsahu a účelu tejto Zmluvy.
13.3. Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
13.4. Zmluva je uzavretá a vykladá sa v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
13.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov
vyplývajúcich alebo súvisiacich so Zmluvou zmierlivou cestou, a to do 30 dní od doručenia
písomného upozornenia jednej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane. Pokiaľ zmierlivé
riešenie sporu nebude možné, spor rozhodnú príslušné súdy Slovenskej republiky.

13.6. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať iba formou písomného dodatku
k tejto Zmluve.
13.7. Zmluvné strany nie sú oprávnené na prevod svojich práv a povinností, ktoré zo
Zmluvy vyplývajú, na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej
strany.
13.8. Táto Zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda
platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).
13.9. Podmienky tejto Zmluvy, ktoré svojou povahou presahujú dobu jej platností, zostávajú
v platnosti v celom rozsahu a sú účinné až do okamihu ich splnenia a platia aj pre prípadných
nástupcov a postupníkov zmluvných strán.
13.10. Poradca vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením Zmluvy, vrátane jej príloh a prípadných
budúcich dodatkov v Centrálnom registri zmlúv.
13.11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č. 1: Špecifikácia služieb
Príloha č.2: Harmonogram projektu
Príloha č.3: Vzor akceptačného protokolu
Príloha č. 4: Štruktúrovaný rozpočet ceny
13.12. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží
Objednávateľ a dva Poradca.
13.13. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a
potvrdzujú, že Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Zmluvné strany zároveň
vyhlasujú, že Zmluvu neuzavierajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, ani v omyle
a že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená.

V ..............., dňa

V............, dňa

Za Objednávateľa

Za Poradcu

Titul Meno Priezvisko

Titul Meno Priezvisko

Funkcia

Funkcia

Titul Meno Priezvisko

Titul Meno Priezvisko

Funkcia

Funkcia

