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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení 

Objednávateľ: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
štatutárny orgán: 

1. Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 
1. mája 2, 95333 Zlaté Moravce 
00308676 
2021058787 
MVDr. Marta Balážová, zástupca primátora mesta 

(ďalej len „Objednávate!"') 

a 

Poskytovateľ: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Zapísaný: 
Štatutárny orgán: 

Visions Consulting, s.r.o. 
Štefánikova 23, 917 01 Trnava 
45394920 
2022964790 
SK2022964790 
Tatrabanka, a.s. 

v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 25035/T 
Radoslav Drobný, Daniel Mikuščák, konatelia 

(ďalej len „Poskytovate!"') 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany") 

II. Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že bude pre Objednávateľa v jeho mene 
vykonávať záležitosti spočívajúce v uskutočňovaní činností definovaných v článku 
III. tejto zmluvy na území Slovenskej republiky. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za činnosť vykonávanú podľa 
tejto zmluvy odplatu vo výške a za podmienok uvedených v článku V. tejto zmluvy. 
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III. Činnosť poskytovateľa 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ bude pre Objednávateľa poskytovať 
služby v oblasti verejného obstarávania, spočívajúce predovšetkým, nie však 
výhradne v nasledovnej činnosti: 
a) analýza predchádzajúcich výdavkov a aktuálneho rozpočtu mesta, identifikácia 

výdavkov, ktoré je potrebné obstarať postupmi podľa zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. 
predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní"), 

b) vytvorenie alebo úprava internej smernice o verejnom obstarávaní tak, aby 
zodpovedala aktuálnej legislatívnej úprave a v prípadoch, kedy zákon neurčuje 
postup pri zadávaní zákazky, upraví postupy Objednávateľa v súlade 
s požiadavkou na transparentnosť, hospodárnosť, efektívnosť a nediskriminačný 
prístup k dodávateľom, 

c) vytvorenie a priebežná aktualizácia plánu verejného obstarávania podľa 
potrieb Objednávateľa, 

d) realizácia verejného obstarávania na jednotlivé zákazky podľa plánu 
verejného obstarávania, zahŕňajúca všetky potrebné úkony a konzultácie pri 
výbere metódy zadávania zákazky, najmä: 

• konzultácie a vypracovávanie súťažných podkladov pri vypracovaní 
súťažných podkladov na základe podkladov od Objednávateľa 

a vypracovanie potvrdenia o prevzatí súťažných podkladov, 
• konzultácie, týkajúce sa výkladu legislatívy v oblasti verejného 

obstarávania, aktuálne upravenej v Zákone o verejnom obstarávaní a jeho 
novelách; pokiaľ bude oblasť verejného obstarávania upravená iným 
právnym predpisom, zaväzuje sa Poskytovateľ poskytnúť 

Objednávateľovi výklad príslušnej právnej normy, 
• vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, 
• vypracovanie podkladov pre menovanie č lenov komisie na vyhodnotenie 

ponúk vrátane čestného vyhlásenia členov komisie, 
• vypracovanie oznámení podľa §41 a §136 Zákona o verejnom obstarávaní, 
• vypracovanie potvrdenia o prevzatí ponúk, 
• spracovanie záznamu z otvárania ponúk vrátane prezenčných listín 

a vypracovanie sprievodných listov k zaslaniu záznamu z otvárania ponúk 
uchádzačom, 

• monitorovanie procesu hodnotenia ponúk a kontrola predložených ponúk, 
• vypracovanie podkladov pre hodnotenie ponúk, 
• spracovanie záznamu o splnení podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní a vypracovanie oznámenia o vylúčení vylúčeným 

uchádzačom, 

• spracovanie zápisnice o vyhodnotení ponúk, 
• príprava korešpondencie v prípade požadovaných vysvetlení ponúk pre 

komisiu na vyhodnotenie ponúk, 
• vypracovanie oznámenia o úspešnosti, neúspešnosti, resp. vylúčení ponúk, 
• vypracovanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do Vestníka 

verejného obstarávania, 
• vypracovanie relevantnej dokumentácie publikovanej v rámci TED 

(Tenders Electronic Daily - Dodatok k Úradnému vestníku Európskej 
únie), 
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• spracovanie dokumentácie súvisiacej so žiadosťami o nápravu, resp. 
námietok. 

e) realizácia elektronických aukcií podľa potreby, 
f) realizácia verejného obstarávania prostredníctvom elektronického 

kontraktačného systému, 
g) zverejňovanie referencií a informácií o splnení zmluvy, pokiaľ takáto povinnosť 

vyplýva Objednávateľovi zo Zákona o verejnom obstarávaní, 
h) registrácia Objednávateľa do elektronického kontraktačného systému, 

prípadne do ďalších informačných systémov používaných pre zadávanie zákaziek 
v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní, 

i) všetky ďalšie v tomto bode nedefinované činnosti a služby, ktoré vyplývajú 
zo zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ako „služby") 

Činnosti, ktoré je Poskytovateľ povinný realizovať v zmysle tejto zmluvy, poskytuje na 
základe požiadaviek Objednávateľa priebežne počas celej doby platnosti zmluvy. Rozsah 
poskytovaných činností závisí od charakteru zákaziek, obstarávaných Objednávateľom. 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Práva a povinnosti Poskytovateľa: 

a) Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení jeho zmluvných záväzkov v 
súčinnosti s Objednávateľom, s maximálnou odbornou starostlivosťou, a v súlade 
s jemu známymi záujmami Objednávateľa a pokynmi Objednávateľa. Od pokynov 
Objednávateľa sa môže poskytovateľ odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné 
v záujme Objednávateľa a Poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. 

b) Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil 
pri zariaďovaní predmetu tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu 
pokynov Objednávateľa, 

c) Poskytovateľ sa zaväzuje kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa o postupe a 
priebehu plnenia svojich záväzkov podľa tejto zmluvy, 

d) v prípade, ak Poskytovateľ prevezme v mene Objednávateľa akékoľvek veci alebo 
dokumenty, je povinný tieto priebežne, resp. podľa potreby odovzdávať 

Objednávateľovi, resp. neodovzdané veci alebo dokumenty uschovať po dobu 
platnosti tejto zmluvy a po skončení jej platnosti odovzdať ich Objednávateľovi. 
O prevzatí vecí alebo dokumentov sa spíše preberací protokol. 

e) Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch požiadať Objednávateľa o 
zaujatie písomného stanoviska k ním navrhovanému ďalšiemu postupu, 

f) Poskytovateľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od Objednávateľa na 
zariadenie záležitosti a na veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, 
ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení potrebnej odbornej 
starostlivosti, 

g) Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi porušením svoj ich 
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ako aj za škodu spôsobenú 
Objednávateľovi neodborným poskytnutím činností zo strany Poskytovateľa, 

h) Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v pncmnej súvislosti 
s nedostatočným zadefinovaním predmetu zákazky, obchodných podmienok, 
prípadne podmienok účasti zo strany Objednávateľa ako aj v súvislosti s 
rozhodnutím komisie na vyhodnotenie ponúk zriadenej Objednávateľom a to 
v prípade, ak Poskytovateľ Objednávateľa vopred písomne upozornil na 
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nedostatočné zadefinovanie vyššie uvedených skutočností a/alebo úkonov 
a/alebo činností, 

i) Poskytovateľ sa zaväzuje na požiadanie Objednávateľa odovzdať 
Objednávateľovi presný rozpis činností, poskytnutých služieb, vykonaných za 
požadovaný mesiac. 

j) Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať služby uvedené v článku III. tejto zmluvy 
osobne alebo prostredníctvom svojich zamestnancov. Poskytovateľ nemôže 
poveriť vykonaním služby inú fyzickú osobu okrem svojich zamestnancov, 
podnikateľa alebo právnickú osobu, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. 
V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá za vzniknutú škodu. 

k) Náklady, ktoré Poskytovateľ nevyhnutne alebo účelne vynaloží pri plnení svojho 
záväzku je Objednávateľ povinný uhradiť len v tom prípade, ak sa na tom 
s Poskytovateľom vopred písomne dohodli. 

1) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi po dobu platnosti tejto 
zmluvy služby a výkony riadne a včas. 

2. Práva a povinnosti Objednávateľa: 

a) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odplatu vo výške a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 

b) Objednávateľ sa zaväzuje na požiadanie Poskytovateľa v prípade potreby 
vystaviť mu písomné splnomocnenie na zastupovanie vo veciach plnenia 
predmetu tejto zmluvy, 

c) Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu a vždy keď o to Poskytovateľ 
požiada, poskytnúť potrebnú súčinnosť alebo požadované doklady alebo 
dokumenty, 

d) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Poskytovateľovi všetky veci a dokumenty 
potrebné na splnenie predmetu tejto zmluvy. 

Čl. V Zodpovednosť 

1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služby a výkony budú poskytnuté podľa pokynov 
Objednávateľa. 

2. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré budú súvisieť s poskytnutými službami v 
čase ich poskytnutia Objednávateľovi. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne vady poskytnutých služieb bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 10 dní od ich oznámenia 
Objednávateľom. Poskytovateľ s Objednávateľom o odstránení vady vyhotovia 
písomný záznam. 

4. Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu Objednávateľovi za škodu, ktorú mu 
spôsobil na veciach zavineným porušením povinností pri poskytovaní služieb alebo v 
priamej súvislosti s tým. Poskytovateľ zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil 
konaním proti dobrým mravom. 

S. Ak sa preukáže, že Poskytovateľ spôsobil svojim konaním Objednávatelovi škodu má 
Objednávateľ nárok na jej náhradu. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje, že uhradí 
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Objednávateľovi vzniknutú škodu, ktorú vyčísli a preukáže Objednávateľ v plnej výške 
v peniazoch. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v závisbsti od výšky vyčíslenej škody podľa odseku S. 
tohto článku sa nárok Objednávateľa na náhradu škody započíta proti odmene v celej 
sume alebo bude škoda uhradená Poskytovateľom. 

Čl. VI Zmluvné sankcie 

1. Ak Poskytovateľ nesplní svoj záväzok poskytnúť Objednávateľom objednanú službu 
v dohodnutom termíne alebo ak nevykoná objednanú službu riadne a bez vád, 
zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny paušálu 
za každý deň omeškania a to za každé takéto porušenie samostatne. 

2. Zmluvná strana je oprávnená okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, 
ktorá vznikla porušením povinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy, na ktorú by sa 
vzťahovala zmluvná pokuta. V prípade, že škoda prevyšuje zmluvnú pokutu, je 
Zmluvná strana oprávnená požadovať náhradu škody aj v sume, ktorá prevyšuje 
Zmluvnú pokutu. 

VII. Odplata poskytovateľa, splatnosť odplaty 

1. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi za plnenie predmetu tejto zmluvy zaplatiť 
odplatu vo výške a za podmienok dohodnutých v tomto článku zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na odplate za služby poskytované Poskytovateľom vo 
výške 1 400,00 EUR bez DPH mesačne za pravidelne poskytovanú činnosť podľa čl. 
III bod 1 písm. a) - i) 

3. V prípade ak doba plnenia bude kratšia ako mesiac bude príslušná čiastka upravená 
pomerom voči skutočným dňom plnenia. 

4. K dohodnutej zmluvnej odplate Poskytovateľ fakturuje príslušnú DPH, pokiaľ je 
v dobe fakturácie platcom DPH. 

S. Odplata Poskytovateľa podľa tohto článku bude Poskytovateľovi zaplatená 
bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa v peňažnom ústave uvedenom 
v článku 1. tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť odplaty je 14 dní odo dňa prevzatia faktúry. 
Odplata sa považuje za splatenú až dňom jej pripísania na účet Poskytovateľa 
uvedený v článku 1. tejto zmluvy. 

VI. Mlčanlivosť 

1. Zmluvné strany sa zaväZUJU zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach 
týkajúcich sa tejto zmluvy a činností, ktoré Poskytovateľ Objednávateľovi poskytuje. 
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2. Každá zmluvná strana je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 
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 povinnosť mlčanlivosti sa neobmedzuje len na cudzie tajomstvá, ale aj na 
všetky skutočnosti, ktoré boli zmluvnej strane zverené a s ktorými bola oboznámená 
pri plnení predmetu tejto zmluvy, ako aj skutočnosti, o ktorých sa dozvedela 
náhodne alebo nepriamo. Povinnosť mlčanlivosti zaväzuje zmluvné strany aj po 
ukončení platnosti tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek informácie, ktoré im boli zverené druhou 
zmluvnou stranou nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie 
podmienok tejto zmluvy. 

S. Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, členov komisií zriadených pre 
vyhodnotenie súťažných ponúk, prípadne osobné údaje uchádzačov poskytnutých 
v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy nebude sprístupňovať tretej strane, v súlade 
s ustanovením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. 
predpisov. 

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

7. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia uvedené v tomto článku sa nevzťahujú na 
povinnosť Objednávateľa zverejňovať a sprístupňovať informácie v súlade s platnou 
právnou úpravou. 

VII. Ukončenie zmluvné ho vzťahu 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. 

2. K zániku tejto zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou Zmluvných strán, odstúpením 
od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo výpoveďou. 

3. V prípade písomnej dohody medzi Zmluvnými stranami, sa skončí platnosť tejto 
zmluvy dňom nasledujúcim po dni podpisu dohody, ktorou platnosť tejto zmluvy 
zaniká, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

4. Poskytovateľ je od tejto zmluvy oprávnený odstúpiť, ak: 
a) ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou odplaty podľa tejto zmluvy viac ako 30 

dní od uplynutia lehoty splatnosti odplaty, 
b) ak mu Objednávateľ svojím konaním resp. nekonaním neumožňuje riadne pl niť 

záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy. 

S. Objednávateľ je od tejto zmluvy oprávnený odstúpiť, ak: 
a) Poskytovateľ podstatným spôsobom porušil svoje zmluvné povinnosti, pričom 

podstatným spôsobom porušenia zmluvy sa rozumie aj tá skutočnosť, ak 
Poskytovateľ nevykoná služby osobne alebo v prípade, ak sa Poskytovateľ 
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odchýli od pokynov Objednávateľa bez vážneho dôvodu alebo iné porušenie 
ustanovenia tejto zmluvy. 

6. Odstúpenie od zmluvy podľa bodov 4 a S tohto článku je možné iba v prípade, ak 
odstupujúca Zmluvná strana písomne upozornila druhú Zmluvnú stranu na 
predmetné porušenie zmluvy. Upozornenie zároveň musí obsahovať primeranú 
lehotu na odstránenie konania porušujúceho zmluvné podmienky, ktorá nesmie byť 
kratšia ako 7 kalendárnych dní, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 
Lehota na odstránenie nedostatkov začína plynúť nasledujúci deň po doručení 
upozornenia. V prípade ak Zmluvná strana v primeranej lehote neodstráni dôsledky 
konania porušujúceho zmluvné podmienky, zaniká táto zmluva v deň nasledujúci po 
uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety. 

7. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez udania dôvodu; v takomto 
prípade plynie mesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po preukázateľnom doručení písomnej výpovede Poskytovateľovi. 

VIII. Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto zmluvou 
bude prebiehať v písomnej forme prostredníctvom pošty, prípadne elektronicky 
prostredníctvo e-mailu. Obe tieto formy komunikácie sú si navzájom rovnocenné. 
Kontaktné údaje pre komunikáciu Zmluvných strán sú uvedené v článku I. tejto 
zmluvy. V prípade e-mailovej komunikácie sa písomnosť považuje za doručenú piaty 
deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal. 

2. Objednávateľ súhlasí s použitím svojho erbu/loga za účelom prezentácie referencií 
Poskytovateľa prostredníctvom elektronických aj tlačených nosičov informácií, 
pričom je Poskytovateľ povinný dať si vopred od Objednávateľa odsúhlasiť spôsob 
použitia erbu/loga. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje byť počas celej doby platnosti Zmluvy poistený za škodu 
spôsobenú pri výkone podnikateľskej činnosti (tvoriacej predmet tejto Zmluvy), 
pričom výška poistného krytia musí byť minimálne 200 000,00 EUR. Overená kópia 
poistnej zmluvy tvorí prílohu tejto Zmluvy. 

IX. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle§ 4 7a Občianskeho zákonníka. 

2. Práva a povinnosti, neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. V prípade akéhokoľvek sporu vzniknutého z tejto Zmluvy 
budú Zmluvné strany riešiť spor vzájomnými rokovaniami. Ak to nebude možné 
príslušným pre riešenie sporov je príslušný súd v Slovenskej republike a slovenské 
právo je rozhodujúce. 

3. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplniť iba písomným a očíslovaným dodatkom k 
tejto zmluve podpísaným oboma Zmluvnými stranami. Akékoľvek iné zmeny alebo 
doplnenia tejto zmluvy sú neplatné. 
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4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie 
tejto zmluvy neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka 
ostatných ustanovení tejto zmluvy. 

S. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom každá Zmluvná strana obdrží 
po 2 vyhotovenia. 

6. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, 

v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a 
určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a že táto nebola uzavretá ani v 
tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ju týmto vlastnoručne 
podpisujú. 

za objednávateľa 

V Zlatých Moravciach, dňa „„„„„„„„„„„„ 

~ 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 
Zlaté Moravce 

( >!'"~' u 

, za poskytovateľa 

V Trnave, dňa „„„. „„„.„„„„„„„ 

v Drobný 
konateľ 

Visions Consulting, s.r.o. 

Daniel Mikuščák 
konateľ 

Visions Consulting, s.r.o. 

visions consulting, s.r.o. 

VISIONS Com.ulting. s.r.o. 
ŠTEFÁNIWVA 23. 917 01 TRNAVA, SLOVAKIA 

IČO: 45 394 920. IČ DPH: SK 2022 9647 90 
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