Zmluva o poskytovaní služieb
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I.
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zmluvné strany

Základná škola
Hviezdoslavova 1, 050 01 Revúca
Mgr. IgorGalo, riaditeľ
37 833 871
2021669991
Prima Banka, a.s.
2057100001/5600

Zhotoviteľ:
IGNITE, s.r.o.
Sídlo:
Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov
Zastúpený:
Peter Petruš - konateľ
IČO:
47471921
DIČ:
2023931690
Bankové spojenie:
FIO Banka, a.s.
Číslo účtu:
2700497651/8330
Odborne spôsobilá osoba pre VO: D0589-484-2004
Rozhodnutie o registrácii:
OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vložka: 29127/P
II.

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je dodávka služieb v oblasti verejného obstarávania v nižšie uvedenom rozsahu
2.2. Rozsah poskytovaných služieb:
a) zabezpečenie verejného obstarávania podľa požiadaviek objednávateľa na základe osobitnej
objednávky,
b) účasť v komisii pri revízií platných smerníc a poriadkov u objednávateľa, prezentácia platnej
legislatívy v oblasti VO v rozsahu 8 pracovných hodín v termíne špecifikovanom
objednávateľom minimálne 5 pracovných dní vopred,
c) účasť v komisii pri kontrole realizovaných verejných obstarávaní za predchádzajúci kalendárny
rok u objednávateľa v rozsahu 8 pracovných hodín v termíne špecifikovanom objednávateľom
minimálne 5pracovných dní vopred,
d) poskytovanie poradenstva v oblasti VO,
2.3. Jednotlivé služby bude zhotoviteľ zabezpečovať v odsúhlasenom rozsahu podľa dohody, resp. podľa
písomnej alebo ústnej objednávky objednávateľa.
III.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Termíny plnenia

Predmet zmluvy uvedený v časti 2.2. a) - priebežné vykonávanie činností počas kalendárneho roka,
pričom objednávka na realizáciu služieb musí byť zo strany objednávateľa zaslaná zhotoviteľovi
minimálne 2 pracovné dni pred začiatkom plnenia predmetu zmluvy,
Predmet zmluvy uvedený v časti 2.2. b) v termíne určenom objednávateľom minimálne 2 pracovné
dni vopred,
Predmet zmluvy uvedený v časti 2.2. c) v termíne určenom objednávateľom minimálne 2 pracovné
dni vopred,
Predmet zmluvy uvedený v časti 2.2. d) - priebežné vykonávanie činností počas kalendárneho roka,
pričom objednávka na realizáciu služieb musí byť zo strany objednávateľa zaslaná zhotoviteľovi
minimálne 2 pracovné dni pred začiatkom plnenia predmetu zmluvy.

IV. Cena a platobné podmienky
3.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za predmet zmluvy uvedený v čl. 1 dohodnutú cenu
v zmysle zákona o cenách v platnom znení.
3.2. Zmluvná cena vrátane všetkých nákladov spojených so zhotovením a dodaním predmetu zmluvy sa
podľa čl. 3 ods. 3.1. stanovuje:
a) Predmet zmluvy uvedený v časti 2.2. a) dohodou, špecifikovanou v samostatnej objednávke pred
realizáciou plnenia predmetu zmluvy,
b) Predmet zmluvy uvedený v časti 2.2. b) paušálnou sumou 150,-- €,
c) Predmet zmluvy uvedený v časti 2.2. c) paušálnou sumou 150,-- €,
d) Predmet zmluvy uvedený v časti 2.2.d) paušálnou sumou 150,-- €/ stretnutie.
3.3. Dohodnutá zmluvná cena bude uhradená na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po odovzdaní
predmetu zmluvy objednávateľovi, splatnosť faktúry je 14 dní.
3.4. Faktúra musí obsahovať tieto predpísané náležitosti:
a) označenie konečnej príp. dielčej faktúry a jej evidenčné číslo
b) názov a sídlo povinnej a oprávnenej strany vrátane adries
c) predmet dodávky a deň jej splnenia, prípadne čiastočného splnenia
d) deň odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti
e) názov peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
f) s objednávateľom prerokovanú a odsúhlasenú sumu k fakturácii
g) celkovú fakturovanú sumu.
Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
3.5. V prípade, že sa zvýši, alebo zníži rozsah predmetu zmluvy, obe zmluvné strany sa dohodnú
v osobitnom dodatku k tejto zmluve o výške osobitnej odmeny.

V. Práva a povinnosti zhotoviteľa
4.1. Zhotoviteľ je povinný pri poskytovaní služieb dodržiavať ustanovenia predmetnej zmluvy.
4.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť v zmysle platnej legislatívy SR, o všetkých
záležitostiach, s ktorými sa oboznámi v súvislosti so svojou činnosťou pre objednávateľa s výnimkou
tých prípadov, v ktorých ho objednávateľ od tejto mlčanlivosti oslobodí alebo ak má zákonnú
povinnosť výpovede.
4.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy pri plnení predmetu tejto zmluvy.
4.4. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať predloženie dokladov a poskytnutie informácií potrebných pre
poskytovanie služieb, podľa predmetu zmluvy.
4.5. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi, porušením jeho povinností v činnostiach
súvisiacich s predmetom tejto zmluvy.
4.6. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený vykonávať predmet tejto zmluvy a spĺňa pre tento výkon všetky
odborné predpoklady (oprávnenie v oblasti VO– výpis z Obchodného registra – kópie dokumentov sú
uvedené v prílohe č. 1).

VI. Povinnosti a súčinnosť objednávateľa
5.1. Objednávateľ je povinný dodržiavať ustanovenia predmetnej zmluvy.
5.2. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť potrebné informácie bez zbytočného odkladu po podpise tejto
zmluvy oboma stranami, poskytnúť zhotoviteľovi všetky doklady a informácie nevyhnutné na
uskutočnenie predmetu zmluvy a to súčasne s informáciami a vysvetleniami od zodpovedných
zamestnancov objednávateľa, o ktorých zhotoviteľ usúdi, že sú pre plnenie predmetu zmluvy potrebné.

VII. Odstúpenie od zmluvy
6.1. Objednávateľ aj zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa Obchodného zákonníka
nasledovne:
•
v prípade podstatného porušenia podmienok zmluvy (omeškanie s plnením predmetu
zmluvy, keď predmet nie je vykonaný ani po písomnom vyzvaní do 3 dní, nezaplatenie za
vykonávaný predmet zmluvy ani po lehote uvedenej na 1. upomienke) okamžite, pričom
odstúpenie nadobudne účinnosť dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane
•
v iných prípadoch aj bez uvedenia dôvodu do 3 mesiacov, pričom výpovedná lehota začína
plynúť nasledujúci mesiac od doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
6.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a doručené zmluvnej strane.
6.3. V prípade zrušenia zmluvy podľa bodu 6.1. je zhotoviteľ povinný vykonať všetky úkony, ktoré
neznesú odklad v súčinnosti s objednávateľom.
VIII. Záverečné ustanovenia
7.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 05.05.2014 do 31.12.2015.
7.2. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany usilovať riešiť
predovšetkým formou dohody a v prípade, že nedôjde k dohode, spory budú riešené podľa
slovenského právneho poriadku a podliehajú kompetencii príslušného obchodného súdu. Zmluvné
vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním
súvisiacimi predpismi.
7.3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.546/2010
Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
7.4. Podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií), zmluvné strany súhlasia so zverejnením všetkých údajov
uvedených v tejto zmluve.
7.5. Všetky informácie o obchodných podmienkach vyplývajúce z tejto zmluvy a ďalšie informácie, ktoré
sa zmluvné strany dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy, rovnako ako informácie, ktoré viedli
k uzavretiu tejto zmluvy, bez ohľadu na skutočnosť, či bola zmluva podpísaná, sú považované za
dôverné.
7.6. Podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje zhotoviteľ a objednávateľ svoj súhlas s jej jednotlivými
ustanoveniami.
7.7. Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma
zmluvnými stranami.
7.8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenia.

Revúca, dňa: 05.05.2014

