
ZMLUVA O POSKYTOVANí SLUŽIEB

(VEREJNÉOBSTARÁVANIE)

uzatvorená podla § 261 a nasl. zákona císlo 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

l. Zmluvné strany

Objednávatel':
Sídlo:

ICO:

DIC:

Zastúpený:

Bankové spojenie:
Císlo úctu:

a

Poskytovate l':
Sídlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapísaný:
Vložka c.:

Zastúpený:

Bankové spojenie:
Císlo úctu:

MESTO ZLATÉ MORAVCE

1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
00308676
2021058787

DipLIng. Peter Lednár, CSc.
VÚB Nitra

33422162/0200 (dalej len "objednávatel')

PPLA, s.r.o.

Pohranicníkov 56, 85110 Bratislava
44911220
2022873303

SK2022873303

v Obchod. registri Okresného súdu Bratislava l. , Oddiel: Sro
59932/B

Ing. Veronika Mihalová, konatelka
Tatra banka, a.s.

2921831932/1100

(dalej len "poskytovatel')

II. Úvodné ustanovenia

1. Poskytovatel vyhlasuje, že služby podla tejto zmluvy poskytuje prostredníctvom osoby spôsobilej

na vykonávanie cinností vo verejnom obstarávaní podl'a zákona císlo 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III. Predmet zmluvy

1. Poskytovatel sa touto zmluvou zaväzuje, že bude pre objednávatel'a v jeho mene a na jeho úcet

vykonávat záležitosti spocívajúce v uskutocnovaní cinností definovaných v clánku IV. tejto zmluvy
na území Slovenskej republiky.

2. Objednávatel' sa zaväzuje zaplatit poskytovatelovi za cinnost vykonávanú podla tejto zmluvy

odplatu vo výške a za podmienok uvedených v clánku VI. tejto zmluvy.



IV. Cinnost poskytovatela

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že poskytovatel bude pre objednávatela poskytovat cinnosti
v oblasti verejného obstarávania. V závislosti od typu zákazky a použitého postupu verejného
obstarávania sa poskytovatel zaväzuje pre objednávatela vykonat cinnosti:

- analýza konkrétneho predmetu verejného obstarávania, stanovenie predpokladanej hodnoty
zákazky,

- príprava a opis kompletného predmetu zákazky, stanovenie podmienok úcasti, stanovenie
kritérií na vyhodnotenie ponúk,

- úplný outsourcing verejného obstarávania (verejné obstarávanie na klúc)
- riešenie revíznych postupov vo verejnom obstarávaní,
- zastupovanie v konaní na Úrade pre verejné obstarávanie,

- zabezpecovanie elektronických aukcií,

- vklada nie dokumentov do centrálneho registra dokumentov verejného obstarávania

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Práva a povinnosti poskytovatela:

a) poskytovatel sa zaväzuje postupovat pri plnení jeho zmluvných záväzkov v súcinnosti s

objednávatelom, s maximálnou odbornou starostlivostou, a v súlade s jemu známymi záujmami

objednávatel'a a pokynmi objednávatela. Od pokynov objednávatela sa môže poskytovatel
odchýlit, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme objednávatela a poskytovatel nemôže vcas
dostat jeho súhlas,
b) poskytovatel' je povinný oznámit objednávatelovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovaní

predmetu tejto zmluvy a ktoré môžu mat vplyv na zmenu pokynov objednávatela,

c) poskytovatel' sa zaväzuje pravidelne priebežne informovat objednávatela o postupe a priebehu

plnenia svojich záväzkov podla tejto zmluvy,

d) v prípade, ak poskytovatel" prevezme v mene objednávatela akékolvek veci alebo dokumenty,
je povinný tieto priebežne, resp. podla potreby odovzdávat objednávatelovi, resp. neodovzdané

veci alebo dokumenty uschovat po dobu platnosti tejto zmluvy a po skoncení jej platnosti

odovzdat ich objednávatelovi,

e) poskytovatel" je oprávnený v odôvodnených prípadoch požiadat objednávatela o zaujatie
písomného stanoviska k ním navrhovanému dalšiemu postupu,
f) poskytovatel zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávatela na zariadenie
záležitosti a na veciach prevzatých pri jej zariadovaní od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol

odvrátit ani pri vynaložení potrebnej odbornej starostlivosti,

2. Základné práva a povinnosti objednávatela:

a) objednávatel sa zaväzuje zaplatit poskytovatelovi odmenu vo výške a za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve,

b) pokial to bude nevyhnutné na riadne a vcasné plnenie záväzkov poskytovatela podl'a tejto
zmluvy, objednávatel je povinný vystavit poskytovatelovi na jeho požiadanie potrebné písomné

splnomocnenie. Bez ohladu na uvedené sa zmluvné strany dohodli, že pokial z takéhoto
písomného splnomocnenia výslovne nevyplynie nieco iné, poskytovatel nie je oprávnený

vykonávat v mene a na úcet objednávatela akékolvek právne úkony, ani preberat v mene a na
úcet objednávatela akékolvek záväzky,

c) objednávatel sa zaväzuje bez zbytocného odkladu a vždy ked o to poskytovatel požiada,

poskytnút potrebnú súcinnost alebo požadované doklady alebo dokumenty,



d) objednávatel sa zaväzuje odovzdat poskytovatelovi všetky veci a dokumenty potrebné na

splnenie predmetu tejto zmluvy, pokial z povahy týchto vecí alebo dokumentov nevyplýva, že ich

má obstarat poskytovatel.

VI. Odplata poskytovatel'a, splatnost odplaty

1. Objednávatel sa zaväzuje poskytovatelovi za plnenie predmetu tejto zmluvy zaplatit odplatu vo
výške a za podmienok dohodnutých v tomto clánku zmluvy.

2. Odplata poskytovatel'a za plnenie podla cl. IV. odsek 1 tejto zmluvy je 1.550,- EUR bez DPH.

3. K dohodnutej zmluvnej odplate poskytovatel fakturuje príslušnú DPH v súlade s platnou

legislatívou v case fakturácie.

4. Odplata poskytovatela podla tejto zmluvy bude poskytovatel'ovi zaplatená bezhotovostným

prevodom na úcet poskytovatel'a penažnom ústave uvedenom v clánku l. tejto zmluvy, a to na
základe faktúry, vystavenej poskytovatel'om.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnost faktúry je 14 dní odo dna prevzatia faktúry.

VII. Mlcanlivost

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávat mlcanlivost o všetkých skutocnostiach týkajúcich sa tejto

zmluvy a cinností, ktoré poskytovatel objednávatelovi poskytuje. Toto ustanovenie sa netýka
skutocností, ktoré sú zmluvné strany povinné zverejnit v súvislosti s príslušnou právnou úpravou.

2. Každá zmluvná strana je povinná zachovávat mlcanlivost o všetkých skutocnostiach, o ktorých sa

pri plnení predmetu tejto zmluvy dozvie a ktoré sa týkajú druhej zmluvnej strany, jej
zamestnancov alebo pracovníkov a obchodných partnerov.

3. Táto povinnost mlcanlivosti sa neobmedzuje len na cudzie tajomstvá, ale aj na všetky skutocnosti,
ktoré boli zmluvnej strane zverené a s ktorými bola oboznámená pri plnení predmetu tejto

zmluvy, ako aj skutocnosti, o ktorých sa dozvedela náhodne alebo nepriamo. Povinnost
mlcanlivosti zaväzuje zmluvné strany aj po ukoncení platnosti tejto zmluvy,

4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékol'vek informácie, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou
stranou nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, alebo tieto

informácie nepoužijú pre iné úcely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

5. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto clánku zmluvy zodpovedá zmluvná strana,
ktorá tieto ustanovenia porušila, druhej zmluvnej strane za škodu, ktorá jej tým vznikla.

VIII. Ukoncenie zmluvného vztahu

1. Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú, do 31.12.2014.

2. K zániku tejto zmluvy môže dôjst písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od
zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.



3. V prípade písomnej dohody medzi zmluvnými stranami, sa skoncí platnost tejto zmluvy dnom
nasledujúcim po dni podpisu dohody, ktorou platnost tejto zmluvy zaniká.

4. Poskytovatel je od tejto zmluvy oprávnený odstúpit, ak:

a) ak mu objednávatel nevyplatil odmenu ani do 30 dní od uplynutia splatnosti tejto odmeny.

b) ak mu objednávatel svojím zavineným konaním neumožnuje plnit záväzky vyplývajúce z tejto
zmluvy.

5. Objednávatel je od tejto zmluvy oprávnený odstúpit, ak:

a) si poskytovatel opakovane neplní záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.

IX. Záverecné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpísania zmluvnými stranami a úcinnost dnom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávatela.

2. Túto zmluvu je možné menit alebo doplnit iba písomným a ocíslovaným dodatkom k tejto zmluve
podpísaným oboma zmluvnými stranami. Akékolvek iné zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy sú

neplatné.

3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je. alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy
neplatným alebo neúcinným, táto neplatnost ci neúcinnost sa nedotýka ostatných ustanovení

tejto zmluvy.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pricom každá zmluvná strana obdrží po 1

vyhotovení.

5. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne precítali, v plnom

rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatocne zrozumitelný a urcitý, že táto vyjadruje

ich slobodnú a vážnu vôlu a že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak toho ju týmto vlastnorucne podpisujú.

V Zlatých Moravciach, dna .1.t.JAN...201! V Bratislave, dna .J.~~)AN~JQJ'


