ZMLUVA
o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
pri verejnom obstarávaní
uzavretá podľa § 269 a násl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v platnom znení

I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
E-mail:
Telefón:
ďalej ako „objednávateľ“

Obec Dvorianky
Andrej Marcin – starosta obce
Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchovany
00331511
2020724288
obecdvorianky@centrum.sk
056/679 71 20

a
Poskytovateľ:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
V zastúpení:
Zapísaný v OR:

ZIKRA s.r.o.
Hroncova 5, 040 01 Košice
47652721
SK2024020702
Tatra banka, a.s.
292 190 73 27/1100
SK6611 0000 0000 2921907327
Ing. Ébrey Krakovská Silvia
Ing. Zika František
Okr. Súdu Košice I., Odd. Sro, vložka č.: 35142/V

ďalej ako „poskytovateľ“

II.
Preambula
Objednávateľ a poskytovateľ uzatvárajú túto zmluvu v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka Slovenskej republiky č. 513/1991 Z.z. v platnom znení a v súlade so zákonom č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Táto zmluva sa uzatvára na základe ponuky poskytovateľa, ktorú
vybral objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
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III.
Predmet zmluvy
1)

2)

3)

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať komplexnú odbornú
poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti verejného obstarávania (ďalej tiež ako
„služby“) pre objednávateľa a ním zriadené právnické osoby, a to na základe
požiadaviek objednávateľa a podľa jeho potrieb v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní a platnými právnymi predpismi a za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve.
Poradenská a konzultačná činnosť zahŕňa predovšetkým realizáciu činností podľa
požiadaviek objednávateľa a jeho potrieb, a to na základe písomnej alebo ústnej
objednávky. Poradenská a konzultačná činnosť môže zahŕňať na základe požiadavky
objednávateľa poskytovanie služieb aj k zákazkám objednávateľa k získaniu
dotácie/grantu/nenávratného
finančného
príspevku,
predloženiu
žiadosti
o dotáciu/grant/nenávratný finančný príspevok alebo ich následnej realizácii.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú
odmenu a to vo výške a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

IV.
Plnenie predmetu zmluvy
1)

2)
3)
4)

5)

Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
Poskytovateľ bude jednotlivé služby spojené s predmetom tejto zmluvy realizovať
podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa.
Poskytovateľ bude bezodkladne informovať objednávateľa o problémoch súvisiacich
s objednanými službami.
Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o činnostiach vykonávaných pre
objednávateľa, ako aj všetkých informáciach súvisiacich s výkonom objednaných
služieb na základe pokynov objednávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri vykonávaní
objednaných služieb. Za súčinnosť podľa tejto zmluvy sa považuje najmä umožnenie
plnenia tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu v zmysle bodu III. tejto zmluvy.

V.
Odmena pre poskytovateľa
1)

Za poskytnuté poradenské a konzultačné služby v zmysle čl. III tejto zmluvy sa
zmluvné strany dohodli na celkovej mesačnej odmene počas platnosti zmluvy za každý
začatý kalendárny mesiac:
2

Cena bez DPH:
83,33 €
DPH 20%:
16,66 €
Celková cena s DPH: 100,00 €
(slovom: Jedenstoeur)
Poskytovateľ je platca DPH.

VI.
Platobné podmienky
1)
2)
3)
4)

Odmena poskytovateľa v zmysle zmluvy bude vyplácaná mesačne v každom
kalendárnom mesiaci na základe faktúry vystavenej poskytovateľom.
Poskytovateľ vystaví faktúru vždy k poslednému dňu v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
Faktúra poskytovateľa musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované príslušnými
právnymi predpismi.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu najneskôr do 14 dní od doručenia predmetnej
faktúry.

VII.
Trvanie zmluvy
1)

2)
3)

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2019 s platnosťou odo dňa podpísania
zmluvy zmluvnými stranami a s účinnosťou dňom po dni jej zverejnenia podľa platnej
legislatívy.
Zmluvu je možné predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
Zmluvné strany môžu jednostranne vypovedať zmluvu, iba pri závažnom porušení
ustanovení tejto zmluvy. V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac a začína
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po dni doručenia.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1)
2)
3)
4)
5)

Všetky právne úkony smerujúce k zmene zmluvy vyžadujú pre svoju platnosť písomnú
formu a súhlas oboch zmluvných strán.
Bližšie nešpecifikované ustanovenia tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
Zmluvné strany sú voči tretím osobám viazané mlčanlivosťou o skutočnostiach
a postupoch, ktoré získali pri svojej činnosti.
Zmluva sa uzatvára v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
jeden rovnopis.
Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
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V Dvoriankach, dňa: 15.10.2018

_________________________
Objednávateľ

________________________
Poskytovateľ
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