
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Obchodný zákonník") (ďalej len "zmluva")

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
mč:
rc DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Kontaktná osoba:
Mobil:
Email:

(d'alej len "objednávatel''')

1.2 Poskytovateľ:

Obchodné meno:
Zastúpený:
sídlo:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu(IBAN):
Kontaktná osoba:
Email:
Mobil:

(ďalej len "poskytovatel"~

ČLÁNOKI.
ZMLUVNÉ STRANY

Obec Olšovany
František Marcin - starosta
Olšovany 35,044 19 Oľšovany
00324574
2021244929

VÚB, a.s.
SK08 0200 0000 0026 7379 6655
František Marcin - starosta
+421 55 696 57 24
starosta@obecolsovany.sk

ISA projekta, s. r. o.
Ivan Bzdúšek
Námestie gen. M. R. Štefánika 341/2,
906 13 Brezová pod Bradlom
46894641
2023647978
SK2023647978
Prima banka Slovensko, a.s.
SK35 56000000002654028001
Ivan Bzdúšek
isaprojekta@gmail.com
+421 903124278

(ďalej spolu len "zmluvné strany")

ČLÁNOK II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy sú činnosti poskytovateľa, ktoré spočívajú najmä v poskytovaní
poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania vykonávaných
prostredníctvom elektronického systému na riadenie verejných obstarávaní "ERANET
Public" (ďalej len "služby") a to počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

2.2 Poskytovateľ na základe tejto zmluvy bude vykonávať činnosti v rámci zákazky:
"Rekonštrukcia domu smútku v obci Olšovany"
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23 Služby podľa tejto zmluvy budú poskytované na základe písomných, ústnych alebo
elektronických podkladov objednávateľa počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

2.4 Služby sú všeobecného charakteru a stanovujú len približný rámec plnenia.

2.5 Služby poskytované podľa tejto zmluvy, bude poskytovateľ poskytovať prostredníctvom svojho
vybavenia, svojho organizačného a personálneho zabezpečenia a elektronického systému
"ERANET Public". Poskytovateľ je oprávnený poskytovať tieto činnosti aj prostredníctvom
tretích osôb.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený poskytovať služby prostredníctvom
vlastných zamestnancov, externých spolupracovníkov, ako aj prostredníctvom tretích osôb,
pričom za výkony tretích osôb a externých spolupracovníkov zodpovedá v plnom rozsahu tak,
ako keby predmetné výkony a činnosti uskutočňoval sám.

2.7 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi za služby poskytované v zmysle tohto článku
zmluvy odmenu stanovenú podľa podmienok uvedených v článku III. tejto zmluvy.

Článok III.
Odmena

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľovi patrí za služby v zmysle článku II. tejto zmluvy
odmena vo výške 200,00 EUR bez DPH za poskytnuté služby. Odmena je stanovená na základe
zákona NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom poskytovateľ je
platcom DPH a DPH bude fakturovaná v zmysle platnej legislatívy v deň vystavenia faktúry.

3.2 Odmena za daný predmet zákazky podľa bodu 1 tohto článku je splatná takto: poskytovateľ
vystaví faktúru na celý predmet zákazky ihneď po odovzdaní kompletnej dokumentácie
z verejného obstarávania objednávateľovi. Dokladom o odovzdaní kompletnej dokumentácie
z VO bude Preberací a odovzdávací protokol, ak sa zúčastnené strany nedohodnú inak.

33 Poskytovateľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti
daňového a účtovného dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia
objednávateľovi. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať
náležitosti požadované v tomto bode zmluvy. Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

3.4 V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude
sa za deľí splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

3.5 Faktúra vystavená poskytovatel'om v zmysle tejto zmluvy sa považuje za uhradenú dňom
pripísania fakturovanej sumy na účet poskytovateľa uvedený v článku L bod 1.2 tejto zmluvy.

Článol{ IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 Za účelom riadneho naplnenia tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú vzájomne spolupracovať
a poskytovať si na požiadanie vzájomnú súčinnosť.

4.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri vzájomnej spolupráci v zmysle tejto zmluvy bez zbytočného
odkladu navzájom prerokujú všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť naplnenie účelu
tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre
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plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité
okolnosti súvisiace s priebehom napÍňania účelu tejto zmluvy.

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy bude najmä:

a) postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade so všetkými príslušnými
právnymi predpismi a pravidlami,

b) zohľadňovať oprávnené záujmy objednávateľa,
c) bezodkladne reagovať na čiastočnú objednávku objednávateľa,
d) vyžiadať si od objednávateľa doklady a informácie potrebné na riadne vykonanie služieb,
e) dbať na to, aby jeho činnosť podľa tejto zmluvy bola maximálne účelná a hospodárna.

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje najmä:

a) uhradiť poskytovateľovi odmenu podľa vystavenej faktúry za vykonané služby,
b) vytvoriť také podmienky spolupráce, aby poskytovateľ mohol riadne a včas splniť svoj

záväzok,
c) odovzdať včas poskytovateľovi úplné, pravdivé a prehľadné informácie a podklady, ktoré

sú potrebné k vecnému plneniu tejto zmluvy, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má
zabezpečiť poskytovateľ v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy a poskytovateľ, resp. ním
určená odborne spôsobilá tretia osoba je povinný skontrolovať úplnosť predložených
podkladov a upozorniť na zistené nedostatky. Objednávateľ je povinný riadne a včas
(v termíne dohodnutom zmluvnými stranami) odovzdať poskytovateľovi všetok listinný
materiál potrebný na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) bezodkladne informovať poskytovateľa o zmenách, ktoré môžu zasiahnuť a ovplyvniť
charakter objednaných služieb.

4.5 Činnosť, na ktorú sa poskytovateľ zaviazal je povinný uskutočňovať podľa pokynov
a objednávok objednávateľa.

4.6 V prípade, ak poskytovateľ zistí pri plnení predmetu zmluvy prekážky, ktoré znemožňujú riadne
uskutočnenie činností dohodnutým spôsobom, oznámi to okamžite objednávateľovi, s ktorým
dohodne ďalší postup pri plnení predmetu zmluvy.

4.7 Od pokynov objednávateľa sa môže poskytovateľ odchýliť len, ak je to naliehavo nevyhnutné
v záujme objednávateľa a poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas.

4.8 Poskytovateľ nezodpovedá za vady v dokončených a objednávateľovi odovzdaných službách, ak
tieto vady boli spôsobené použitím podkladov, informácií a vecí, odovzdaných mu od
objednávateľa.

4.9 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude priebežne informovať objednávateľa o všetkých
skutočnostiach, ktoré zistí a postupoch, ktoré vykoná pri plnení predmetu zmluvy.

4.1 O Po ukončení poskytovania služieb podľa tejto zmluvy je poskytovateľ povinný bez zbytočného
odkladu vrátiť objednávateľovi všetky veci a celý listinný materiál, ktorý bol potrebný k vecnému
plneniu tejto zmluvy.

Článok V.
Zodpovednosť

5.1 Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude realizovaný podľa tejto zmluvy
a v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

3



5.2 Poskytovateľ nezodpovedá za vady a negatívne dôsledky, ktoré boli spôsobené použitím
podkladov, vecí, údajov a informácií od objednávateľa, a ktoré poskytovateľ ani pri vynaložení
odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na nevhodnosť upozornil
objednávateľa a ten na ich použití trval.

5.3 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť
bezodkladne po zistení takej vady, v písomnej forme adresovanej poskytovateľovi, inak sa
plnenie považuje za bezvadné. Poskytovateľ sa zaväzuje vadu, pokiaľ je reklamácia oprávnená,
bezodkladne odstrániť.

5.4 Poskytovateľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na zariadenie, resp.
nezariadenie záležitostí a na veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže túto
škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

5.5 Objednávateľ a poskytovateľ si vzájomne zodpovedajú za škodu, ktorú si navzájom spôsobia
porušením svojich povinností. Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s touto zmluvou sa
riadi príslušnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sú povinné predchádzať vzniku škody.

Článok VI.
Ochrana údajov a mlčanlivosť

6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú uchovávať v tajnosti údaje, ktoré sú uvedené v tejto zmluve
a ohľadne ktorých sa zmluvné strany dohodli, že predstavujú ich obchodné tajomstvo, ako aj
informácie, ktoré si zmluvné strany poskytli v priebehu rokovaní o tejto zmluve a ohľadne
ktorých sa zmluvné strany dohodli, že predstavujú ich dôverné informácie, a tieto nesprístupniť
žiadnym tretím osobám. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať a ochraňovať obchodné
tajomstvo druhej zmluvnej strany, ktoré tvoria všetky skutočnosti obchodnej povahy súvisiace so
zmluvnou stranou, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu či nemateriálnu
hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné a majú byt' podľa vôle
zmluvnej strany utajené.

6.2 Zmluvné strany sú oprávnené poskytnúť tretím osobám údaje, uvedené v bode 6.1 tohto článku
zmluvy výlučne v nasledujúcich prípadoch:

dotknutá zmluvná strana s poskytnutím údaju vopred písomne súhlasila,
ide o údaj, ktorý sa stal verejne známym bez toho, aby niektorá zo zmluvných strán
porušila svoju povinnosť podl'a tohto odseku Zmluvy,
zmluvná strana poskytuje údaj svojim zamestnancom, ktorí Sú viazaní povinnosťou
mlčanlivosti,
zmluvná strana poskytuje údaj svojim Spoločníkom/akcionárom, ktorí sú viazaní
mlčanlivosťou,
poskytnutie údajov je povinnosťou zmluvnej strany na základe všeobecne záväzných
právnych predpisov.

Článok VII.
Trvanie Zmluvy a jej ukončenie

7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pričom uvedená doba začína plynúť odo dňa účinnosti
tejto zmluvy a končí dňom zverejnenia zmluvy o dielo s víťazným dodávateľom na webovom
sídle objednávateľa.

7.2 Túto zmluvu možno pred uplynutím doby uvedenej v bode 7.1 tohto článku zmluvy ukončiť:

a) dohodou zmluvných strán,
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b) písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa z dôvodu porušenia povinností
poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, na ktoré objednávateľ poskytovateľa
písomne upozornil v posledných 60 dňoch pred doručením výpovede a poskytovateľ
dodatočne svoje povinnosti riadne nesplnil, pričom písomná výpoveď musí byť doručená
poskytovateľovi do vlastných rúk. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť od
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
poskytovateľovi.

c) písomnou výpoveďou zo strany poskytovateľa z dôvodu porušenia povinností
objednávateľa, na ktoré poskytovateľ objednávateľa písomne upozornil v posledných 60
dňoch pred doručením výpovede a objednávateľ dodatočne svoje povinnosti riadne
nesplnil, pričom písomná výpoveď musí byť doručená objednávateľovi do vlastných rúk.
Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená objednávateľovi.

7.3 Ukončením zmluvného vzťahu nezanikajú žiadnej zo zmluvných strán nároky, ktoré vznikli do
dňa ukončenia tejto zmluvy.

Článok VIn.
Spoločné a záverečné ustanovenia

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné záväzko vé vzťahy vzniknuté na základe tejto zmluvy,
vrátane nároku na náhradu škody a iných nárokov sa budú spravovať všeobecnými právnymi
predpismi platnými na území SR, najmä Obchodným zákonníkom a inými súvisiacimi právnymi
predpismi.

8.2 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy, budú zmluvnými
stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie
sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.

8.3 Zmluva nadobúda platnosť v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť táto zmluva
nadobúda v zmysle § 47a ods. l Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.

8.4 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy sú možné len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.

8.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju slobodne a vážne, nie pod
nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.

V Olšovanoch, dňa 26.09.2017

Za objednávateľa: Za poskytovateľa:
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