
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva a konzultaěných služieb
v oblasti verejného obstarávania

uzatvorená podťa § 269 ods. 2 zákona é,513/,1991 zb. obchodný zákonník V znení neskorších
predpisov (ďalei len ,,zmluva")

článok 1
zmluvné střany

í. Objednávatel':

Názov: Obec Svinica
Sídlo: Svinica 282, 044 45 Bidovce
tčo: o0 324 761
DlČ: 2021245050
Bankové spojenie: Prima banka slovensko, a. s.
Císlo účtu/lBAN: SK54 0200 0000 0004 1566 400'l
Štatutárny orgán: lng. ťubomír Šimko, starosta obce
Kontaktná osoba: lng. l]ubomír Šimko
Tel./mob. +421 55169 65 225
E-ma jI: starosta(aobecsvinica.sk
Web: https://obecsvinica.sk/
(ďaIej len,,objednáVatet)

2. Poskytovatel':

obchodné meno: MARBU - Vo 1, s. r. o.
sídlo spoločnosti; Bratislavská 1617127,040 01 Košice
lčo: 52 827 160
DlČ: 2121148711
Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK5'1 1 100 0000 0029 4808 0331
V mene spoloěnosti koná: JUDr. Marta Budišová, konatel'
Kontaktná osoba 1 JUDr. Marta Budišová
Tel: +42,1 905 490 863
E-mail: marbuvo1@omail.com
Kontaktná osoba 2: lng, František Viktorius
Tel: +421 907 928 596
E-mail: írantisek.Viktoriusvo@omail,com
spoločnosť zapísaná V obchodnom registri oS Košice l., oddiel: Sro, Vložka č. 33249A/

(ďale,i len,,poskytovatél"')

objednávateF a poskytovatél' v tejto zmluve označovaní aj ako "zmluvná strana", alebo
,,zmluvné strany'Vo Všetkých gramatických tvaroch, uzatvárajú túto,,Zmluvu o poskytovaní
odborného poradenstva a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania (ďalej
ako ,,zmluva") v nasledoVnom znení.
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1.

článok 2
Předmet zmluvy

Predmetom tejto zmtuvy je závázok poskytovatera poskytovať objednávate]ovi odborné
a kvalifikované poradenské služby a konzultácle v oblasti verejného obstaíávania
V súlade s ustanoveniami zákona ě, 34312015 Z. z, o verejnom obstaráVaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstaráVaní") a podl'a aktuálne
platnei legislatíVy SúVisiacej s oblasťou Verejného obstaráVania, ako aj podra platných práVnych
predpisov, ktoré sa Viažu k verejnému obstaráVaniu, ktoré budt]t poskytované poskytovatelom
V dobe platnosti a účinnosti tejto zmluvy Všetko podra osobitných potrieb a požiadaviek
objednáVatel'a a závázok objednávateFa za poskytnuté služby uhŤadiť dohodnutú odmenu,
na dobu

od 01. 0í. 2023 - do 31. 12.2026

V zmysle tejto zmluvy §a poskytovatel zavázuje objednávatelovi poskytovať služby odborného
poradenstva a odborných konzultácií V oblasti VereJného obstaráVania v rozsahu uvedenom
V bode 3 tohto článku zmluvy:

Komplexné odborné poradenstvo Vo Verejnom obstaráVaní pri zadávaní konkrétnych zákaziek.
Všetko za dodržania zákona o Verejnom obstaráVaní V platnom znení Věase poskytovania
poraden§kých služieb a odborných konzultácii V oblasti Verejného obstaráVania, ktoré spočíVa
hlavne v odbornom poradenstve a poskytovaní odborných konzultácií pri:

- Vypracovaní plánu a harmonogramu Vergného obstaráVania objednáVatel'a, pre
príslušný kalendárny rok,

- zabezpečenie podkladov pre určenie PHzlokíe určenia PHZ pre stavebné práce,
- Vyhotovení odbornej analýzy V oblasti Verejného obstaráVania k predmetu zákazky,
- vyhotovenie náVrhov na doplnenje alebo zmenu a|ebo náVrhu na Vyhotovenie nových

alebo aktualizovaných interných predpisov súVisiacich so zabezpeóovanim Verejného
obstaráVania a zadávanim zákaziek podra platného zákona o Verejnom obstaráVaní,
Všetko V súlade s platnými právnymi predpismi a Všeobecne závěz^Ými predpismi,
V súIade s požiadavkami poskytovatera finančných prostriedkov, ak je to relevantné
vzhradom na formu financovania predmetu zákazky apodta prevádzkových potrieb
a požiadaviek objednáVatela,

- zabezpečovaní komunikácie s t]radom pre verejné obstaráVanie, poskytovaterom
finančných prostriedkov, s uchádzačmi, záujemcami a účastníkmi VereJného
obstaráVania, Všetko po odst]hlasení obsahu predmetnej komunikácie objednáVaterom,

- zabezpeěovan í postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, nižšieho rozsahu,
ktorých predmet bude financovaný zo zdrojov objednáVatela,

- zabezpečovaní postupu zadáVania zákazky s ,,malou hodnotou" (Výnimka zo zákona
o Verejnom obstaráVaní podl'a § 1 ods. 15 ZoVo) ak o to objednáVater písomne
(e-mailom) požiada poskytovateta,

- zabezpečovan í postupu zadáva nia zákazky, na ktorú sa zákon o Veíejnom obstaráVaní
nevzt'ahuje (Výnimka zo zákona o Verejnom obstaráVani podta § 1 ods. 14 ZoVo) ak
o to objednáVatel' písomne (e-mailom) požiada poskytovatela,

- zabezpečovaní všetkých povinnosti súvisiacich so zverejňovaním a poskytovaním
Všetkých údajov a informácií v postupoch zadávania zákaziek podra platného zákona
o verejnom obstaráVaní,

- oboznamovaní objednávatel'a so zmenami V legislatíVe V oblasti Verejného
obstaráVania a V aplikaónej praxi zákona o Verejnom obstarávení,

- uzalváraní dodatkov k zmluvám, spracovanie dokumentov zakladajúcich inštitLlt
odstúpenia od zmlúv, ukončení zmlr]V dohodou a pod., ktoré boli výsledkom zadávania
zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu (dané platí aj V prípade ak bolo
Výsledkom zadávania zákazky Vystavenie objednáVky) a ktorých uskutočnenie
zabezpečil poskytoVatel',

Paušálne poskytovanie služieb poradenstva a konzultácie V oblasti Verejného obstaíáVania
a zabezpečenie zadávania zákaziek s nízkou hodnotou s PHZ nižšou ako 180 000.-EUR pri
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4.

stavebných práVach a za zadávanie zákazky s nízkou hodnotou pre služby a tovary
s predpokladanou hodnotou nižšou ako 70 000.- EUR bez DPH financovaných z Vlastných
zdrojov Verejného obstaráVatera a zákaziek s nízkou hodnotou s PHz nižšou ako 30 000.- EUR
bez DPH financovanej z iných zdrojov ako zo zdrojov objednáVateía zabezpečí poskytovateí
V rámci tejto zmluvy a to bez Vystavenia osobitnej objednáVky na dané činnosti, okrem
zadáVania ,,záKazky smalou hodnotou" - § 1 ods, í5 ZoVo, pričom odmena za takto
poskytované služby V rozsahu uvedenom V tomto bode zmluvy tvorí paušálnu odmenu
V hodnote za kaadÝ ato q zaealý príslušný mesiac poskytovania odborného poradenstva
a konzultačných služieb V oblasti Verejného obstaráVania Vo výške uvedenei v článku 4 te,ito
zmluvy.

Komplexné odborné poradenstvo a odborné konzultácie a zabezpečenie uskutočnenia
príslušného zákonného postupu zadáVania zákaziek nadlimitných a podlimitných a zákaziek
s nízkou hodnotou s PHZ vyššou ako 30 000.- EUR bez DPH financovaných z iných zdrojov
ako zo zdrojov objednáVateía (napr. z finaněných prostriedku poskytnutých na základe zmluvy
o NFP, dotácii a pod.)a zákaziek s nízkou hodnotou Vyššieho rozsahu zabezpečí poskytovatel
Výhradne na základe osobitne vystavenej objednáVky preukázateťne doruóenej
poskytovatelovi elektronicky e-mailom., alebo aj telefonicky a následne v listinnej forme.

Poskytovater bude zabezpečovat' procesy zadávania zákaziek prostredníctvom odborného
garanta na Verejné obstaráVanie a to najneskór od 31. marca 2024, kedy táio povinnosť pre
určené postupy zadáVania zákaziek vznik|a V zmysle § 187n ods. 1 zovo.

Hodnota odmeny za zadávanie konkrétnej zákazky s nízkou hodnotou s PHZ Vyššou ako
30 000.- EUR bez DPH financovanei z iných zdroiov ako zo zdroiov obiednáVateía, zákaziek
s nízkou hodnotou Vyššieho rozsahu a zadáVanie nadlimitných, podlimitných zákaziek je
uvedená v Článku 4 tejto zmluVy a zároveň pre odstránenie pochybnosti bude hodnota odmeny
uvedená aj V osobitne vystavenej objednáVke.

Poskytovanie poradenských služieb a odborných konzultácií V oblasti Verejného obstaráVania,
poskytovaných priebežne mesačne V rámci poskytovania paušálnych Výkonov poradenských
služieb odborných konzultácií a Wi zadávani zákaziek s nízkou hodnotou financovaných zo
zdrojov Verejného obstaráVatera pozostáVa minimálne z Výkonu poradenstva a odborných
konzultácii V oblastl Verejného obstarávania a zo zabezpeěenia zadávania zákaziek s nízkou
hodnotou nižšieho rozsahu financovaných zo zdro]ov verejného obstaráVateía a zákazky
s nízkou hodnotou s PHZ nižšou ako 30 000,- EUR bez DPH financovanej z iných zdrojov ako
zo zdrqov objednáVatel'a hlavne, nie však výhradne z nasledovných úkonov a činností
poskytovatera:
- Vypracovanie plánu a harmonogramu Verejného obstaráVania objednáVatera, pre

prísIušný kalendárny rok,
- poskytovanie odborného poradenstva a konzultácií spo.iených s výberom zákonného

a efektíVneho postupov zadávania zákaziek, so zohladnením hodnoty PHZ a spósobu
financovania, analýza výhod odporúčaného postupu zadáVania konkrétnej zákazky,
spracovanie predpokladaného harmonogramu zabezpečenie danej zákazky,

- Vyhotovenie odbornej analýzy v oblasti Verejného obstaráVania V príslušnom
kalendárnom roku, náVrhov na doplnenie alebo zmenu alebo návrhu na Vyhotovenie
nových alebo aktualizovaných interných predpisov súVisiacich so zabezpečovanlm
Verejného obstaráVania a zadáVaním zákaziek podra platného zákona o Verejnom
ob§taráVaní, všetko V súlade s ostatnými práVnymi predpismi a Všeobecne závěznými
predpismi, v súlade s požiadavkami poskytovateía íinančných prostriedkov ak je to
relevantné a podIa prevádzkových potrieb a požiadaviek objednáVatela,

- zabezpeéovanie komunikácie s Uradom pre Verejné obstaráVanie, poskytovaterom
finaněných prostriedkov, s uchádzačmi, záujemcami a účastníkmi Verejného
obstaráVania, všetko po odsúhlasení obsahu komunikácie,

- zabezpečovanie postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou financovaných zo
zdrojov Verejného obstaráVatera a zákazky s nízkou hodnotou s PHZ nižšou ako
30 000,- EUR bez DPH financovanej z iných zdrojov ako zo zdro,iov objednáVatera
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a aplikácie ustanovení zákona o Verejnom obstaráVaní,_ zabezpeěovanie Všetkých informačných povinnosti súVisiacich so zveíeiňovaním
a poskytovaním všetkých údajov a informáciív postupoch zadávania zákaziek s nízkou
hodnotou podía platného zákona o Vere,nom obstarávaní,

- oboznamovaní objednáVatela so zmenami V legislatíVe V oblasti vere]ného
obstaráVania a v aplikačnej píaxi zékona o verejnom obstaráVaní,

- analýza možností uzav ania dodatkov k uzatvoreným zmluvám/Vystaveným
objednávkam a spracovanie návrhov ich obsahu,

- analýza opráVnenia dóVodov na odstúpenie od zmlúV/objednáVok a spracovanie
oznámenia o odstúpení íesp. spracovanle dokumentu o ukončení zmlúv/objednávok
dohodou a pod.,

- Vyhotovenie náVrhu dodatkov k uzatvoreným zmluvám/Vystaveným obiednáVkam pri
zákazkách s nízkou hodnotou financovaných zo zdrqov VereJného obstaráVatera a
zákazky s nízkou hodnotou s PHZ nižšou ako 30 000.- EUR bez DPH financovanej
z iných zdrojov ako zo zdrojov objednávatela

- iná nešpecifikovaná poradenská činnost' a odborné konzultácie súVisiace s Verejným
obstarávaním podra požladaviek Verejného obstaráVatela, ktoré sa Viažu k zákazkám
s nizkou hodnotou financovaných zo zdroiov Verejného obstiaráVateťa a zákazkY
s nízkou hodnotou s PHz nižšou ako 30 000.- EUR bez DPH financovanej z iných
zdíojov ako zo zdrojov objednáVatel'a

7. Poskytovanie paušálnych Výkonov poradenských služieb a odborných konzultácií V oblastj
Verejného obstaráVania uvedených V bode 7 tejto zmluvy bude zabezpečovať poskytovateí
telefonicky, elektronicky - e-mailom alebo aj osobne V sídle objednáVatera, ak o to objednáVater
požiada aak si bude charakter a zložitosť paušálnych Výkonov poradenských služieb a
odborných konzultácií V oblasti Vere,iného obstaráVania bude Vyžadovat' osobnú prítomnost'
poskytovatel'a v sídle ob.jednáVatela,

8. Poskytovatel' bude zabezpečovat' Všetky postupy Vere,iného obstaráVania u ktorých to vyžadujú
príslušné ustanovenia zákona o Verejnom obstaráVani prostrednícwom elektronickej platformy
- funkcionality ls EVo, pokial objednáVatel' nebude požadovat' Využitie iného elektronického
prostriedku ak to nebude v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstaráVaní a náklady
za využitie iného elektronického prostriedku uhradí ob,'ednáVatel',

9. Poskytovatet zabezpečí zadáVanie zákaziek podía písomne potvrdených požiadaviek
a pokynov objednáVateťa Viažucjch sa k vyhotoveniu základných dokumentov nevyhnutných na
zabezpečenie príslušného postupu zadáVania zákaziek, ktoré Vopred konzultoval
s objednáVatel'om a na ktoré mu bol objednáVatelom daný písomný súhlas, pokial dané
požiadavky a pokyny nebudú V rozpore s ustanoveniami zákona o Verejnom obstaráVaní.

10. zadávaní zákaziek s nizkou hodnotou "nižšieho rozsahu" uskutoční poskytovater ako "otvorený
postup" alebo ,,uzatvorený postup" s odoslaním výzvy na predkladanie ponúk hospodárskym
subjektom, opráVneným predmet zákazky poskytovat', ktoťých identifikáciu písomne určí
objednáVater.

11. objednáVater poskytne všetky potrebné údaie, doklady a dokumenty ako sú napr. špecifikácia
predmetu zákazky, Výkaz výmer staVby, projektová dokumentácia stavby a iné, nevyhnutné pre
Vyhotovenie dokumentov potrebných pre zabezpečenie postup zadáVania zákazky.

12, za nepravdivé, nepíesné a skreslené informácie a dokumenty potrebné pre zabezpečenie
procesu zadáVania zákazky a ich použitie nezodpovedá poskytovateí.

článok 3
Doba platnosti zmluvy

í. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to

od 01 . 01. 2023 - do 31. 12. 2026
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3,

V prípade zadania osobitne Vystavenei objednávky na zabezpečenie konkrétneho postupu
zadávania zákazky, je určujúci dátum zadania zákazky na základe tejto objednáVky a ukončísa
aj po uplynutí lehoty platnosti tejto zm|uvy. zadávanie zákazky zaéate! na základe osobitne
Vystavenei objednáVky na zabezpečenie konkrétneho postupu zadáVania zákazky V lehote
a dobe do 3í ,12, 2026 sa riadne ukončí a to aj po uplynutí doby na ktorú sa táto zmtuva uzatvára
a na plnenie z na základe osobitne Vystavenej objednávky plnenie a záVázky objednáVatera
a poskytovatera sa Vzt'ahujú Všetky ustanovenia tejto zmluvy,

Platnosť zmluVy móžu zmluVné strany ukončit'dohodou alebo Výpoveďou. Dohoda o ukončení
zmluvy musi mat' pisomnú formu a musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami.

Ktorákol'Vek zo zmluvných strán je opráVnená ato 4 bez uvedenia dóVodu písomne zm|uvu
Vypovedať. Výpovedná lehota sú tri kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, V ktorom došlo k doručeniu písomnej Výpovede druhej zmluvnej
strane.

V prípade, ak dójde k vypovedaniu zmluVy ktoroukolvek zmluvnou stranou objednáVatet zaplatí
poskytovaterovi cenu za poskytnuté služby za obdobie riadneho poskytovania služieb a to až
do uplynutia Výpovednei lehoty a ukončenia zmluvy Výpoveďou, pokiaí sa zmluvné strany
nedohodnú inak. Zmluvné strany počas plynutia Výpovednej lehoty riadne a V celom rozsahu
sú povinné plniť Všetky zmluvné podmienky tejto zmluvy.

Zmluvné strany móžu Vypovedať zmluvu aj na základe podstatného porušenia zmluvných
podmienok, medzi ktoré patrí nekonanie álebo zdržanie sa konania ktorejkorvek zmluvnej
stíany, ktoré má Vplyv na samotný proces Verejného obstaráVania, ktoný zabezpečuje
poskytovate| Za podstatné porušenie zmluvy s následkom možného odstúpenia od zmluvy je
aj neposkytnutie súčinnosti objednáVatela alebo objednáVaterom poskytnutie nesprávnych
a nepravdivých informácii, alebo poskytnutié pokynov, ktoré sú v rozpore s o zákonom
o Verejnom obstaráVaní alebo jným práVnym predpisom, alebo konanie poskytovatera, ktoré
je V rozpore s pokynmi objednáVatel'a alebo so zákonom o verejnom obstarávani, alebo iným
práVnym predpisom.

Výpovedná lehota ,ie V danom prípade 15 pracovných dní a zaěIna plynúť
od nasledujúceho dňa po doručení Výpovede z dóVodu podstatného porušenia zmluvných
podmienok zmluvnej strane, pokial sa zmluvné strany nedohodnú na inom termíne ukoněenia
zmluVy z titulu jej Vypovedania pre podstatné porušenie zmIuvných podmienok, Zmluvné strany
počas plynutia výpovedne! lehoty riadne a V celom rozsahu sú povinné plniť Všetky zmluvné
podm jenky tejto zmluvy,

článok 4
cena za poskytované §lužby

Zmluvné strany sa dohodli, že za poradenské služby a odborné konzultácie poskytované
Voblasti Verejného obstaráVania, ktoré bude poskytovater poskytovat' priebežne mesačne
V rámci poskytovania paušálnych výkonov poradenských služieb odborných konzultácií
tejto zmluvy, sa zavázuje obiednáVateť poskytovateíovi zaplatiť:

- paušá|nu odmenu - cenu vo výške 160._ EUR (slovom: jednostošesťdesiat eur)

ato za každý, ai zaěatý mesiac paušálneho poskytovania po.adenských služieb
a odbořných konzultácií V oblastl Verejného obstaráVania a zadávania zákaziek Všetko
V rozsahu bodu 6 článku 2 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa d'alej dohodli, že za poradenské služby a odborné konzultácie V oblasti
vere,ného obstaráVania aza zadáýanie zákaziek okrem poradenských služieb a odborných
konzultácie V oblasti Verejného poskytovaných V rámci paušálu zaplatí objednáVateI
poskytovatel'ovi sumu:
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2.'| za zadávanie jednej nadlimitne! zákazky, bez ohl'adu na spósob íinancovania
predmetu zákazky a na uplatnený postup zadávania nadlimitnej zákazky

- cenu - odmenu vo výške 5 000,- EUR (slovom: pet'tisíc eur),

Táto cena - odmena je stanovená ako cena celkom za Výkon zabezpečenia zadáVania
nadlimitnej zákazky, za Všetky úkony spojené s jej zadávaním podl'a ustanovení zákona
o Veíejnom obstaráVaní a podía metodiky a pokynov poskytovateta finančných
prostriedkov ak.je to relevantné Vzhl'adom na financovanie predmetu zákazky a s úkonmi
spojenými s výkonom ex-ante kontroly, kontroly ex-post, a iných kontrol uskutočnených
opráVnenými osobami, Vrátane úkonov spojených s uplatnením revíznych postupov.

2.1.1 Pri opakovanom zabezpečení zadávania totožnej (rovnakej) nadlimitnej zákazky,
pričom k opakovanému zadávaniu danej zákazky došlo z dóvodov iej zrušenia na
základe rozhodnutia objednáVatel'a (zákonné dóVody), alebo pri opakovanom
zabezpečení zadávania totožnei (rovnakei) nadlimitnej zákazky z dóvodu, že potreba
opakovaného zadávania zákazky vyplynula následkom neposkytnutia finančných
prostriedkov na daný predmet zákazky 

^a 
základe póVodného zadávania zákazky, bez

toho, že k uvedenému zrušeniu Verejného obstaráVania alebo k požiadavke opakovania
zadáVania danej zákazky, došlo z dóVodu procesného pochybenia poskytovatera služby,
zaplatí objednávatel poskytoVatel'oVi:

- cenu - odmenu vo výške 4 500,_ EUR (slovom: štyritisícpát'sto eur)

Pri opakovanom zabezpečení zadávania totožnej (rovnakej) nadlimitnei zákazky
z dóvodovjej zrušenia na základe rozhodnutia objednáVatera (zákonné dóVody) a to ak
k zrušeniu zadáVania nadlimitnej zákazky došlo z dóVodu procesného pochybenia
poskytovatela služby, objednáVater nezaplati poskytovaterovi za opakované
zadávanie danej zákazky žiadnu odmenu, poskytovatel zabezpeěí opakované
zadávanie danej zákazky bgzodplatne.

objednáVatel' pre zabezpeěenie opakovaného zadáVania nadlimitnej zákazky Vystaví
V prospech poskytovateía osobitnú objednáVku na opakované zadáVanie nadlimitnej
zákazky.

2.2 za zadávanie jednej podlimltn€! zákazky, bez ohladu na spósob financovania
predmetu zákazky a na uplatnený postup zadávania podlimltnei zákazky

- cenu - odmenu vo výške 4 000,- EUR (slovom: štyritisíc eur)

Táto cena - odmenaje stanovená ako cena celkom za Výkon zabezpečenia zadáVania
podlimitnej zákazky, za Všetky úkony spojené s je] zadáVaním podra ustanovení zákona
o verejnom obstaráVaní a podl'a metodiky a pokynov poskytovatéla finančných
prostriedkov ak je to relevantné vzhradom na financovanie predmetu zákazky
a s úkonmi spojenými s Výkonom ex-ante, ex-post kontroly a iných kontrol
uskutočnených opráVnenými osobami, Vrátane úkonoV spojených s up|atnením
revíznych postupov.

2.2,1 Pri opakovanom zabezpečení zadávania totožneJ (rovnakej} podlimitnej zákazky
ákazky, priěom k opakovanému zadávanlu danej zákazky došlo z dóvodov iej
zrušenia na základe rozhodnutia objednáVatel'a (zákonné dóVody), alebo pri
opakovanom zabezpečení zadáVanie totožnej (rovnakej) podlimitnej zákazky z dóvodu,
že potreba opakovaného zadávania zákazky Vyplynula následkom neposkytnutia
finaněných prostfiedkov na daný predmet zákazKy na základe póvodného zadávania
zákazky, bez toho, že k uvedenému zrušeniu Vere.jného obstaráVania alebo
k požiadavke opakovania zadávania danej zákazky, došlo z dóVodu procesného
pochybenia poskytovatél'a sIužby, zaplatí objednáVatel poskytovatelovi:
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- cenu - odmenu vo výške 3 500,- EUR (slovom: tritisícpáťsto eur)

2.2.2 Pri opakovanom zabezpeéení zadávania totožnej (rovnakeJ) podlimitneJ zákazky
z dóvodov jej zrušenia na základe rozhodnutia objednávateía (zákonné dóVody) a to ak
k zrušeniu zadáVania podlimitnej zákazky došlo z dóVodu procesného pochybenia
poskytovateía služby. ob'ednáVater nezaplatí poskytovateíovi za opakované
zadávanie danej zákazky žladnu odmenu, poskytovatel zabezpečí opakované
zadávanie danet zákazky bezodplatne.

objednáVateí pre zabezpečenie opakovaného zadávania podlimitnej zákazky Vystaví
v prospech poskytovatel'a osobitnú objednáVku na opakované zadáVanie podlimitnej
zákazky.

2.3 za zadávanie iédnej zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000.- EUR bez DPH ktorej
predmet má byť íinancovaný z iných íinančných zdíojov ako zo zdrojov
obJednávatera (finančné přostrigdky získané na základe zmluvy o NFP, zmluvy
o poskytnutí dotácii a pod.) a za zadávanie zákazky s nízkou hodnotou
s predpokladanou hodnotou vyššou alebo rovnou ako í80 000.- EUR boz DPH pri
stavebných právach a za zadávanle zákazky s nízkou hodnotou pre služby
a tovary s predpokladanou hodnotou vyššou alebo rovnou ako 70 000.- EUR bez
DPH to bez ohradu na zdroj íinancovania prgdmetu zákazkyi

- cenu - odmenu vo výške 500,- EUR (slovom: pát'sto eu]),

Táto cena - odmena je stanovená ako cena celkom za Výkon zabezpečenia zadáVania
jednei zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000,- EUR bez DPH, ktorgj predmgt má byt'
financovaný z iných finančných zdřojov ako zo zdrojov objednávatela (íinančné
prostíiedky získané na základé zmluvy o NFP, zmluvy o poskytnutí dotácli a pod,)
a za zadávanie zákazky s nízkou hodnotou § predpokladanou hodnotou vyššou
alebo rovnou ako í80 000.- EuR pri stavebných právach a za zadávanie zákazky
s nlzkou hodnotou pre služby a tovary s pfedpokladanou hodnotou vyššou alébo
rovnou ako 70 000.- EUR a to bez ohl'adu na zd]oJ financovania předmetu
zákazky, za všetky úkony spoiené s jeizadávaním a zadaním podťa ustanovení zákona
o Verejnom obstaráVaní a podl'a metodiky a pokynov poskytovatela finančných
prostriedkov ak je to relevantné Vzhíadom na financovanie predmetu zákazky
a s úkonmi spojenými s výkonom ex-ante kontroly, ex_post kontroly a iných kontrol
uskutočnených oprávnenými osobami.

2,3.1 P]i opakovanom zabezpečení zadávania totožneJ (rovnakei| zákazky s nízkou
hodnotou nad 30 000,- EUR boz DPH definovanou ktorej predmet má byť
financovaný z iných finančných zdrojov ako zo zdrojov objédnávatola (finančné
prostriodky získané na základe Zmluvy o NFP, zmluvy o poskytnutí dotácii a pod.)
a za zadáVanie zákazky s nízkou hodnotou s p]edpokladanou hodnotou vyššou
alebo rovnou ako í80 000.- EUR pri stavebných právach a za zadevanie záRazky
s nízkou hodnotou píe §lužby a tovary s predpokladanou hodnotou vyššou alebo
íovnou ako 70 000.- EUR a to bez ohíadu na zdroj financovania předmetu zákazky
z dóvodov jej zrušenia na základe rozhodnutia objednáVatera (zákonné dóVody), alebo
pri opakovanom zabezpečení zadávania dane! zákazky z dóVodu že potreba
opakovaného zadávania zákazky Vyplynula následkom neposkytnutia finančných
prostriedkov na daný predmet zákazky na základe póVodného zadávania zákazky, bez
toho, že k uvedenému zrušeniu Verejného obstaráVania alebo k požiadavke opakovania
zadávania danej zákazky, došlo zdóVodu procesného pochybenia poskytovatela
služby, zaplatí obiednáVater poskytovatetovi

- cenu - odmenu vo v,ýške 400,- EUR (slovom: štyri sto eur)

2.3,2 Pri opakovanom zabezpečení zadávania totožnej (rovnakej| zákazky s nízkou
hodnotou nad 30 000.- EUR bez DPH ktore| prédmet má byť financovaný z iných
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finaněných zdrojov ako zo zdro|ov objednávateFa (íinaněné prostriédky získané
na zákláde Zmlúvy o NFP, zmlúvy o poskytnutí dotácii a pod.) a za zadávanie
zákazky s nízkou hodnotou s předpokladanou hodnotou vyššou alebo rovnou
ako í8O OOO.- EUR pri stavebných právach a za zadávanie zákazky s nízkou
hodnotou p]e služby a tovary s p]edpokladanou hodnotou vyššou alebo rovnou
ako 70 000.- EUR a to bez ohFadu na zdroj financovanla predmetu zákazky
z dóVodov jej zrušenie na základe rozhodnutia objednáVatela (zákonné dóVody), alebo
pri opakovanom zabezpečení zadávania danej zákazky z dóvodu, že potreba
opakovaného zadáVania zákazky Vyplynula následkom neposkytnutia finanóných
prostriedkov na daný predmet zákazky na základe póvodného zadávania zákazky,
došlo na základe procesnéhó pochybenia poskytovatela služby, objednávater nebude
poskytovaterovi platiť za opakované zadávanie danej zákazky žiadnu odmenu,
poskytovateť zabezpéčí opakované zadávanié danei zákazky bezodplatne,

objednáVater pre zabezpečenie opakovaného zadávania zákazky s nízkou hodnotou
deíinovanou v bode 2,3 tohto článku, Vystaví V prospech poskytovatela osobitnú
objednávku na jej opakované zadáVanie,

Poskytovatel' nie je platcom DPH,

3,1 Ak sa poskytovateí V priebehu plnenia tejto zmluvy stane platcom DPH, zavázuje
sa, že dohodnutú cenu - odmenu za poskytovanie poradenských služieb a odborných
konzultácií V oblasti Verejného obstaráVania a za zabezpečenie realizácie príslušného
po§tupu zadáVania zákazky uskutočňovaného/u§kutočneného na základe samostatne
Vystavenej objednáVky - neprekročí, PoskytoVatel'je poVinný dovtedy nevyfakturovanú
čast' ceny - odmeny znížiť o Výšku DPH,

ceny za poskytovanie služieb nezahíňajú súdne, administratíVne alebo iné poplatky,
ktoré \rzniknú pri zabezpečovan! zadávania zákaziek, ak na ich zadáVanie bude
nevyhnutné predmetné náklady Vynaložiť. ostatné bežné náklady súVisiace s riadnym
plnením predmetu zmluvy sú už zahrnuté V cene.

3.2 objednávatet sa zavázuje zaplatiť dohodnutrl cenu - odmenu za mesačne - paušálne
poskytované poradenstvo a odborné konzultácie V oblasti Verejného obstaráVania a za
zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou s pHz nižšou ako
180 000 EUR pri stavebných prácach a za zadávanie zákazky s nízkou hodnotou pre
služby a tovary s predpokladanou hodnotou nižšou ako 70 000.- EUR, ktorej predmet
je íinancovaný z Vlastných zdrojov objednáVatela, a zákaaky s nízkou hodnotou s PHz
vyššou ako 30 000,- EUR bez DPH financovanej z iných zdrojov ako zo zdrojov
obiednáVatel'a na základe faktúry, ktorá bude vystavená a doruěená najneskór do ,t6

dňa nasledujrjceho mesiaca, po uplynutí mesiaca V ktorom boli poskytované dané
poradenské a konzultačné služby a zabezpečované zadáVanie zákaziek.

3.3 Za poskytnutie poradenských a konzultačných služieb V oblasti Verejného obstaráVania
a za zadávanie nadlimitných, podlimitných zákaziek bez ohradu na zdo financovania
predmetu zákazky a zákazie( s nízkou nad 30 000.- EUR bez DPH, ktoných predmetje
íinancovaný z iných zdro,iov ako za zdro)ov objednáVatera aza zadávanie zákazky
snízkou hodnotou s PHZ vyššou alebo rovnou ako 180000,- EUR pri stavebných
píáVach a za zadávanie zékazky s nízkou hodnotou pre služby a tovary
s predpokladanou hodnotou Vyššou alebo rovnou eko 70 000.- EUR, ktorel predmet
záKazky je financovaný zo zdrojoV objednáVatela zaplatí objednáVatel dohodnutú cenu

-odmenu Vo Výške uvedenej V tomto článku nasledovne:

pNých 50 o/o z ceny - odmeny dohodnutej pre zabezpečenie daného postupu
zadáv ania nadlimitnej/podlim|tnej zákazky lzákazky s nízkou hodnotou nad
30 000.- EUR bez DPH, ktoreJ predmet zákazy je financovaný z iných ako
objednáVaterových zdrojov a za zadávanie zákazky s nízkou hodnotou s PHz
vyššou alebo rovnou ako í80000.- EUR pri stavebných práVach a za
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zadáVanie zákazky s nízkou hodnotou pre služby a tovary s predpokladanou
hodnotou Vyššou alebo rovnou ako 70 000.- EUR, ktorej predmet zekazky je
financovaný zo zdrojov objednáVatela po podpísaní a odsúhlasení sút'ažných
podkladov a inej sprievodnej dokumentácie/VýZvy na predkladanie ponúk
objednáVaterom pred odoslaním oznámenia o Vyhlásení príslušného postupu
zadáVania zákazky do ÚV EU, Vestníka Verejného obstaráVania, V rámci čoho
sú zahrnuté ai úkony spo,iené s výkonom ex-ante kontroly pred Vyhlásením -
začatím postupu zadáVania zákazky, ak je to relevantné Vo Vzťahu na spósob
financovania píedmetu zákazky,,

- ďalších 40 % z ceny - odmeny dohodnutej pre zabezpečenie daného postupu
zadáv ania nadl imitnej/pod lim ilnei zákazky l zákazky s n ízkou hod notou nad
30 000,- EUR bez DPH, ktore,| predmet zákazy je financovaný z iných ako
objednáVaterových zdrojov a za zadávanie zákazky s nízkou hodnotou s PHz
Vyššou alebo rovnou ako 180000.- EUR pri stavebných práVach a za
zadáVanie zákazky s nízkou hodnotou pre služby a tovary s predpokladanou
hodnotou Vyššou alebo rovnou ako 70 000.- EUR, ktorej predmet záKazky je
financovaný zo zdrqov objednáVateía po Vyhodnotení ponúk a po odoslaní
oznámenia o Výsledku Verejného obstaráVania uchádzaěom, prípadne
oznámenia o zrušen í daného postupu zadávania zákazky, ku ktorému došlo na
základe príslušného ustanovenia zákona o Veréjnom obstaráVaní (napr,
nepredloženie ani jedn9] ponuky, Vylúčením uchádzačov, ponúk pre
nesplnenie podmienok účasti/alebo požiadaViek na predmet zákazky), alebo na
základe rozhodnutia obJednáVateťa, ak dóVodom na zrušenie postupu
zadávania zákazky nebolo preukázané procesné pochybenie poskytovatel;

- konečných 10 o/o z cen| - odmeny dohodnutej pre zabezpečenie daného
po§tupu zadáVania danq zákazkY po ukončení postupu verejného obstarávania
a oznámení jeho ukonóenia a to ktorýmkolvek zákonným spósobom
a odovzdaním kompletnej dokumentácie z postupu zadávania predmetnej
zákazky objednáVateroVi,

Nevylučuje sa dohoda zmluvných strán, že úhrada za poskytnuté služby - cena -
odmena za zadáVanie konkrétnej zákazky sa uplatní zo stíany poskytovatela
a objednáVater ju uhradí inak, ako je Vyššie uvedené.

Cena - odmena za paušálne poskytovanú službu poradenstva a konzultácie V oblasti
Verejného obstarávania a za nadlimitných/podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou
hodnotou, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č, 18l1996 z,
z. o cenách V znení neskorších predpisov a Vyhláškou č.87/1996 Z. z,, ktorou sa
VykonáVa zákon Národnej rady slovenskej republiky ě. '1811996 z. z, o cenách V znení
neskorších predpisov,

Predložená faklúla za poskytnuté služby poskytovatelom, je splatná do 30 dní od iej

doručenia objednáVaterovi. Lehota splatnostj začína plynút'dňom nasledujúcim po dni,
v ktorom bola faktúra preukázateíne doručená objednáVaterovi. cena bude uhradená
na účet poskytovatela uvedeného v záhlavi tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola
stanovená primerane k práVam a povjnnostiam oboch zmIuvných strán,

Faktúra musí obsahovat' náležitosti podra § 71 ods. 2 zákona é.22212004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty V platnom znení, akje to íelevantné, zmluvné strany sa dohodli, že
predložená faktúra bude obsahovat' aj údaje, ktoré nie sú uvedené V zákone o DPH,
a to:

- číslo zmluvy/číslo objednávky,
- identifikácia zákazky, ktorej zadáVanie bolo zabezpečované na základe

obiednáVky/informácia, iníormácia že se jedná o paušálnu cenu - odmenu za
konkrétny mesiac poskytovania služby V oblasti Verejného obstaráVania,

- termín splatnosti faktúry,
- íorma úhrady,
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- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platbá Vykonat',
- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie Vystavovateía faktúry,

Prílohou každého Vyhotovenia faktúry za poskytnuté služby uskutočnené na základe
samostatnej objednávky bude:

- identifikácia etapy Verejného obstarávania postupu zadáVania príslušnej
zákazky,

- kópia protokolu o odovzdaní kompletnej dokumentácie z príslušného postupu
zadáVania zákazky súVisiaceho s danou etapou Verejného obstaráVania, ak je
to relevantné,

V prípade, že faktúra (daňoVý doklad) bUde obsahovať nespráVne alebo neúplné údaje,
bude Vykazovať Vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu,
objednáVatel' je opráVnený Vrátit'ju na opraVu a prepracovanie. Poskytovaterje povinný
faktúru (daňoVý doklad) podla charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po
dobu opravy t, j. prepracovania a doplnenia nespráVnej alebo neúplnej faktúry nie je
objednáVatel'V omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktúry začne plynút'od nasledujúceho dňa po jej doručení objednáVatelovi podla tohto
č|ánku Zmluvy,

Faktúru Vystaví a elektronicky odošle poskytovatel' objednáVaterovi, pokiar sa zmluvné
strany nedohodnú na inom spósobe doruěovania faktúr.

článok 4.
osobitné ustanovenia

Poskytovatel sa zavázuie poskytovat' služby špecjfikované V tejto zmluVe s odbornou
starostlivostbu, V súlade s podmienkami teito zmluvy a požiadavkami a pokynmi
objednávatera (pokial'tieto nebudú V rozpore s práVnymj predpismi a*/alebo pokynmi
a metodikou poskytovatela finančných prostriedkov) a V zmysle zákona o Verejnom
obstaráVaní, So zohl'adnením aplikačnej praxe Uradu pre verejné obstaráVania
a v súlade s inými práVnymi predpismi.

objednáVateť sa zavázu.ie V priebehu plnenia zmluvy poskytovať pre účely riadneho
p|nenia zmluvy poskytovatel'ovi potrebnú a nevyhnutnú sr]činnost', poskytovat' mu

relevantné a pravdiVé informácie a údaje, doklady a dokumenty V požadovanej lehote,
a to V dostatočnej lehote, a v dostatočnej lehote sa Vyjadrovat'a odsúhlasovat' úkony
a dokumenty Viažuce sa k Výkonom poskytovatera tak, aby nedochádzalo k omeškaniu
lehót V procesoch Verejného obstaráVania,

objednávater sa zavázule v rámci poskytovania súčinnosti V postupoch pri zadáVaní
zákaziek na uskutočnenie stavebných prác poskytnút' kompletnú prgektovú
dokumentáciu a výkaz Výmer ocenený (rozpoóet) a neocenený (zadanie)
,Zavzoícovaný" s uzamknutelnými položkami, Všetko V editovatel'nej forme a doklady
a dokumenty, preukazuiúce aktuálne stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky,
ktorým je potvrdenie projektanta, alebo inej odborne kvalifikovanej osoby alebo osoby
zodpovednej za určenie predpokladane.i hodnoty zákazky.

objednáVatel V rámci súčinnosti Vždy navrhne a potvrdí identifikáciu okruhu
hospodárskych subjektov, ktoré budú oslovené pre účely určenia predpokladanej
hodnoty zákazky a pre účely odoslania uýzvy na predkladanie ponúk pri postupe
zadávania zákaziek s nlzkou hodnotou alebo pri uskutoěnení Verejného obstaráVania
na ktoré sa zákon verejnom obstaráVaní podra § 1 ods. 2 - ,l4 ZoVo nevzt'ahu.je.

Poskytovatel' pri plnení predmetu zmluvy - poskytovaní odborných konzultácií
a poskytovaní poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania a pri
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zabezpeěovaní zadávania zákaziek nezodpovedá pri svojom výkone za škody
a nedodržanie zákonných lehót, ktoré vznikli V dósledku neposkytnutia potrebnej
a nevyhnutnej súčinnosti objednáVaterom, alebo nespráVnym konaním a pokynmi
ob,iednáVatera, poskytnutím nerelevantných a nepravdivých informácií objednáVaterom
na zák|ade ktorých poskytovater konal alebo na základe Vykonaných úkonov
objednáVatera a to aj napriek odbornému usmerneniu poskytovatela a informácií
o nespráVnom konaní.

Poskytovatel sa zavázuje, že počas plnenia zmluvy bude mať riadne uzatvorenú zmluvu
o poistení zodpovednosti za škodu pri Výkone podnikatel'skej činnosti a poistenie
garanta na Verejné obstaráVanie ak o takéto poistenie ob,iednáVatel požiada a to
najskór od 31. maíca 2024.

článok 5.
Mlčanlivosť

Každá zo zmluvných strán je povinná zachoVáVať mlčanlivosť o Všetkých informáciách,
o ktorých sa dozvedela počas plnenia predmetu tejto zmluvy a ktoré sú dóVerné alebo
predmetom obchodného tajomstva. Táto povinnost' mlčanlivosti sa nevzťahuje na
informácie, ktoných zvereinenie si Vyžaduje iný práVny predpis alebo ktoré sú
Všeobecne známe, alebo ktoré už boli zverejnené.

článok 6.
záveíečné ustanovenia

zmluva nadobúda platnosť dňom iej podpísania oboma zmluvnými stranami resp.
poslednou zmluvnou stranou a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
V centrálnom registri zmlúV,

Zmluvu je možné meniť len uzavretím písomných dodatkov na základe Vzájomného

súhlasu oboch zmluvných strán, za dodržania ustanovení § 'l8 zákona o Verejnom
obstarávaní,

zmluva,ie Vyhotovená V štyroch originálnych vyhotoveniach - rovnopisoch, z ktorých
dve Vyhotovenia obdrží ob,iednáVatet a dVe Vyhotovenia obdži poskytovater.

osoby podpisujúce zmluvu Vyhlasu,iú, že sú opráVnené konať V mene zmluvných strán-

Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo
neskór stratia platnost' a/alebo úč|nnost', nie je tým dotknutá platnost' a/alebo účinnost'
ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanoveni a
na Vyplnenie medzier sa použlje úprava, ktorá, pokialje to práVne možné, sa čo najviac
približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiat pri uzafuáraní zmluvy zmluvné strany túto
otázku brali do úVahy.

zmluva je závázná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.

Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doruěiť písomnosť podía zmluvy
sa považuje V konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo
odmietnutím túto písomnosť prevziať.

Ak sa V prípade doruóovania prostíedníctvom poštového podniku Víátidoručovaná zásielka ako
nedoručená alebo nedoručitel'ná (resp, adresát neznámy), považuje sa takáto zásielka za
doručenú dňom Vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe; pre doručovanie je rozhodné sídlo
zapísané V obchodnom reglstri, alebo inom príslušnOm registri,
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ZMLUVNÉ STRANY VYHLASuJÚ, že zmluvu neuzatvorili V tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, Ďalej vyhlasujú, že si iext zmluvy riadne a dósledne prečítali, jeho obsahu porozúmeli a že
tento vyjadru.ie ich slobodnú a Vážnu vóIu zbavenrJ akýchkolvek omylov, ěo potvrdzujú oprávnené osoby
zmluvných strán svojimi Vlastnoručnými podpismi,

Za objednáVatera:

v Košiciach, on, ? g_:._!*;,..P ? L

Za poskytovatela:

lng. uubomir Šimko
starosta obce

MARBU - VO 1, s,1,o, ^jUDr MJítn Uuc,(cýt (L)

Brót|slJ"5€
Ěo: 52 82,

konatelka spoločnosti
i/ARBU - Vo ,1, s. r, o.
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