
Zmluva Č.3/2014/V0 
o poskytovaní odborného poradenstva a služieb v oblasti verejného obstarávania

Uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods.2 Obchodného zákonníka, ako i súvisiacich predpisov medzi:

I. Zmluvné strany:
1.1.
Názov: Obec Podbiel
Sídlo: Podbiel č.210, 027 42 Podbiel
IČO: 00314790
DIČ: 2020561829
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 23723332/0200
IBAN: SK 54 0200 0000 0000 2372 3332
Zastúpená: Slavomír Korčuška, starosta
( ďalej len „objednávateľ

1.2.
Názov: Ing.Ľuboslava Šafrová TEMAKO
Sídlo: Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín
IČO: 41234758
DIČ: 1039867092
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: 0322942877/0900
IBAN: SK54 0900 0000 0003 2294 2877
Zastúpená: Ing. Ľuboslava Šafrová, SZČO
( dálej len „poskytovateľ')

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi odborné 
poradenstvo a služby vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní), 
ktoré budú poskytovateľom poskytované od 01.05.2014 do 31.12.2014 v rozsahu podľa bodu
2.2 tohto článku a podľa osobitných potrieb a požiadaviek objednávateľa, za čo sa 
objednávateľ zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť dohodnutú odmenu.

2.2 V zmysle tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje zrealizovať verejné obstarávania na :
• Chodník pre chodcov -  Podbiel -  Ulica
• Ochrana ovzdušia v obci Podbiel - Zmena palivovej základne v kultúrno -  športovej hale :
• Úprava verejného priestranstva v obci Podbiel

v súlade so zákonom č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"), ktoré spočíva v

- Stanovení spôsobov obstarávania podľa predmetu zákazky a jej predpokladanej ceny
- Realizácii jednotlivých krokov VO v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších úprav pre tieto druhy zákaziek: 2x podlimitná zákazka a lx  
zákazka v zmysle § 9 ods. 9

- Konzultácia postupu verejného obstarávania s verejným obstarávate lom, odsúhlasenie jeho 
priebehu a výsledkov štatutárnym zástupcom školy

- Vyhodnotenie a dohľad nad podpisom zmluvy s vybraným dodávateľom
- Komunikácia s Úradom pre VO a zabezpečovanie povinností verejného obstarávateľa voči 

UVO

1



III. Doba platnosti zmluvy

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.05.2014 do 31.12.2014.
3.2 Platnosť zmluvy môžu zmluvné strany ukončiť dohodou alebo výpoveďou. Dohoda o ukončení 

platnosti zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami.
3.3 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená aj bez uvedenia dôvodu písomne zmluvu 

vypovedať. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

3.4 V prípade ak dôjde k vypovedaniu zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou objednávateľ zaplatí 
poskytovateľovi cenu za poskytnuté služby za obdobie až do uplynutia výpovednej lehoty a 
ukončenia zmluvy výpoveďou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

IV. Platobné podmienky

4.1. Celková odmena za riadne a včasné splnenie predmetu tejto Zmluvy (ďalej len „odmena") je 
stanovená vo výške 2 400,00 EUR (poskytovateľ nie je platiteľom DPH)

4.2. Uvedená cena obsahuje všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zmluvy.
4.3. Zmluvné strany sa dohodli na úhradách faktúr po ukončení a odovzdaní skutočne 

poskytnutých služieb (podložené odovzdaním agendy príslušnej zákazky).
4.4. Všetky platby dohodnuté v tomto článku Zmluvy budú splatné v lehote 14 dní od ich 

doručenia na základe platobných podkladov (faktúr), spĺňajúcich náležitosti daňového 
dokladu doručených objednávateľovi poskytovateľom.

V. Osobité ustanovenia

5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby špecifikované v článku II. tejto zmluvy s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s podmienkami tejto zmluvy a požiadavkami a pokynmi objednávateľa 
(pokaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi) a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a 
inými právnymi predpismi.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje v priebehu plnenia predmetu zákazky poskytnúť poskytovateľovi 
potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť, poskytovať mu relevantné informácie a v dostatočnej 
lehote sa vyjadrovať a odsúhlasovať úkony a dokumenty viažuce sa k výkonom poskytovateľa 
tak, aby nedochádzalo k omeškaniu v procesoch verejného obstarávania.

5.3 Poskytovateľ nezodpovedá iba za tie škody a nedodržania zákonných lehôt, ktoré vznikli v 
dôsledku neposkytnutia potrebnej a nevyhnutnej súčinnosti objednávateľa alebo jeho 
nesprávnym konaním aj napriek odbornému usmerneniu poskytovateľa.

VI. Mlčanlivosť

6.1. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, o 
ktorých sa dozvedela počas plnenia predmetu tejto zmluvy a ktoré sú dôverné alebo 
predmetom obchodného tajomstva. Táto povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie, 
ktorých zverejnenie si vyžaduje iný právny predpis alebo ktoré sú všeobecne známe alebo 
ktoré už boli zverejnené.
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VII. Záverečné ustanovenia

7.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa 
ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

7.2 Zmluvu je možné meniť len očíslovanými písomnými dodatkami na základe vzájomného 
súhlasu oboch zmluvných strán.

7.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 
objednávateľa jedno vyhotovenie obdrží poskytovateľ.

7.4. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
7.5. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou 

neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

7.6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
7.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu oprostenú akýchkoľvek omylov, čo 
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

VTvrdošíne, dňa J * * M  V Podbieli, dňa

Ing. Lubosiava ŠAFROVÁ 
J E M A K O  

Medvedzie 153/36 
027 44 TVRDOŠÍN 

lCO-41 234 758 DlC: 1039867092

Ing.Ľuboslava Šafrová 
poskytovateľ

Slavomír Korčuška 
objednávateľ


