
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Uzavretá podl'a § 269 ods,2 a nasl. obchodného zákonníka

medZi zmluvnýml stranaTl:

obchodné meno: obec svinica
Sídto; svinic€ 282, 044 45 svinica
tčo: 00324,16l
otČ: 2o27245o5o
lČ DPH: nie je platcom DPH

Štatutérny or8án: ln8. LUborn ír Šimko, stárosta obce

na strane jednej (d?lej len ,,objednávater)

a

obchodné méno: Ultima Ratio s.r.o.

Sidlo: Ul. 1, mája 709, Lipt. Mikuláš,031 01

lčo: 46 862 439

otČ: 2023642412

lč DPH: sK20236424\2

Štatutárny orgán: ln8. Milan cUpra, konater

IBAN: 5K20 8330 0000 0029 0033 8145

na strane druhej (d'a|ej len,,Posh/tovater)

Óánok l,

úvodné ustanovenla

1,1 objednávatel'je verejný obstarávateť podl'a §8 zákona 34312075 z.z. o vereinom obstarávaní v aktuálnom znení

(ZVo).

7.2 Táto zm luva 5a uza tVá ra na účely rea lizácie ve rejného obsta ráVá nia zá ka zkY pre projekt ,,odka nallzova nié á výstavba

čoV píe olšavský mikrore8ión', čast stavby _ obec svlN lcA" (ďalej len zákazka) pre potreby objed návateťa.

článok ll.
Predmet zmlUW

2.7 Predmetom zmIUvy je závázok Poskytovateía poskytovať objednávateťovi porad€nské sluŽby pri procesoch

obvyklých vo vere]nom obstarávaní podla zákona č,343/2oL5 z.z. oVeréjnom obstarávaní aozmene adoplnení
niektoďch zákonov v znení platnom v čase realizácie predm€tU zmlUvya tov rozsahu a za podmienok dohodnUtých

v tejto zmluve a podla špecifikácie a kalkuíácie ceny Uvedene| v Prílohách č. 1 a č. 2 t€ito zmluvy,

2.2 Poskytovatel sa zavázuje poskytovať objednávaterovi poradenské služby v súlade s právnymi predpismi slovenskej

republiky a Európskej únie. objednávateťsa zavězuj€ zaplatiť Poskytovatelovi dohodnutú odplatu podl'a Prílohy Č. 2

zmluvy.

2.3 objednávatel sa žavězuje poskytnúť Poskytovatelbvi Všetku potrebnú súčinnost najmá tým, Že Poskytovaterovi

v dohodnUtom čase oznámi všetky informácie a predloží mU všetky dokumenty potrebné pre riadne poskytovanie

poradenských 5lUžieb,

2.4 Poskytovatel'sa zavážuje za chováVať mlča n livosť o Všetkých skUtočnostiach, ktoré objednávatel'oznaČÍ a ko d Óverné,

alebo ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.

2.5 Poskytovater je povinný pri poskytovaní poradenských služieb podl'a tejto zmluvy postupovať s odbornou

starostlivosťou, konať čestne a svedomito, dósledne využívať všetky píávne prostrledky a v záujme objednávatel'a

Uplatňovať Všetko, čo podta svojho presvedčenia pokladá za prospešné na účel riadneho plnenia povinností podl'a



3.2

3,3

tejto ZmluvY. Pritom je tiež povlnný dbať na účelnosť a hospodárnosť poskYtovaných poradenských sluŽieb

a poskytovanie ich v sú|ade 5o zvo.

článok ll|.
odplata, platobné podmienky

odplata za poskytnutie predrnetu zmluvy je stanovená dohodou zmlUvných strán V sú|ade 5o Zákonom č. 18/1996
Z,z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskéi republiky č. a7 /7996 Z. z.,

kto.ou 5a vykonáva zákon Národnej rady 5lovenskej repUbliky č.78/7996z. z, o cenách v znení neskorších pred pisov.

objednávatersa zavázuje zaplatit Po5kytovatelovi dojednanú odplatu,

Poskytovatel'je oprávnený fa kturovať 35% ceny po vyhláseníverejného obstaráVania, 50% po otvá raní predložených
ponúk a 15% v čase ked'objed náváterovj Vznikne možnost uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, resp. v prípade

financovania Zákazky zlných zdrojov než výhradne zo zdrojov ob.jednávatel'a, po schválení procesu Verejného
obstaíáVania Poskytovat€rom nenávratného íinančného príspevku, z ktorého bude realizácia zákazky financovaná.
objednávateť bezodkladne oznámi Uzavret]e zmlUvy s úspešným uchádzačom Poskytovatelbvi a schválenie procesu

Verejnóho obstaráVania Poskytovatelom nenávratného finančného príspevkU.

V prípade potreby opakovať verejné obstaíáVanie z dóvodov nie na strane PoskytoYatera, je Poskytovatel pri
Vyhlásení opakovaného verejného obstarávania opráVnený dodatočne faktUrovat 60% z celkovej ceny
predchádzajúceho obstarávania.

Faktúra Vystavená Poskytovaterom mUsí sprňať náležitosti daňového dokladu a obsahovaťi obchodné m€no a 5ídlo,
lČo, DlČ zhotovitel'a, meno, sídlo, lČo, DlČ objednáVatela, číslo Zmluvy, číslo faktúrV, deň odosIania a deň splatnosti
faktúry, označenle finančného ústavu a čí5lo účtU, na ktoni má byť platba poukázaná, názov služby, výšku ceny bez
dane, sadzbu dane, fakturovanú sUmU celkom vrátane DPH, podpi5 opráVnenej osoby,

odplata podra bodu 3.1 a 3,2 tohto článku je splatná do 60 dní odo dňa doručenia riadne Vystavenej faktúry
Poskytovate|bm objednáVatelovi, prostredníctvom banky na účet Poskytovatera uvedeného V záhlaví tejto zmluvy,

alebo na iný úče! ktoď Poskytovatel na tento účel objednáVatelovi vopred písomne oznámi,

Ak objednéVater zistí nesprávnosť alebo neúplno5ť faktúry, objednáVatel'je opráVnený Vyzvať Poskytovatera, aby
nedostatky odstránil alebo doplnil, a na tento účel je povinný poskytnúť mu potrebnú 5účinnosť. Poskytovateť je
povinný opátovn€ doručiť faktúru s prilohami bez zbytočného odkladu, najneskór do 10 dni od ich doručenia. Po
opátovnom doruče n í opraven ej/dop]ne nej faktúry a jej všetkých príloh sa počita lehota splatnosti od2nova. FaktúrU

a jej prílohy je možné vrátiť opakovane iba V prípade, ak Poskytovateť napriek tom!, že bol Vyzvaný, chybu neopravil,
alebo sa chyba vyskytla v doplnených/zmenených údajoch; vtakom prípade má Objednávateť právo opakovane
žiadať o prepracovanie faktúry a jej príloh a lehota po ich doručení plynie odznova.

čl. v
Píístup k používaterskému kontu do verejného portálu

objednáVatel' zabezpečí Poskytovateťovi pristup k používatel'skémU kontu elektronického systému Verejného
obstaráVania a do Vereiného portálu objednávateťa, Vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, ktoď bude použiti
na realizáciu vo,

PoskYtovatelje opráVnený použíVať Vyššie uvedené UžíVaterské konto objednáVatela len na Účely pod[a tejto zmlUVy

a to neobmedzene po dobu trvania verejného obstarávania. Tieto prístupové údaje sa považujú za dóverné a nebudú
poskytnuté tretím osobém.

článok V,
Sankcie a zodpovednosť za škodu

V píípade omeškania objednáVatela so 24platenim odplaty za poskytovani€ poraden5kých služieb si Poskytovater
móže uplátniť nárok na úrok z omeškania Vo 9iške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Poskytovateť zodpovedá za škodu spósobenú objednáVateťovi do výšky 100% odplaty za poskytnUtie predmetu

zmIuvy, Za škody n3 živote a zdraVí a škody 5pósobené trestnou činnosťou aIebo hrubou nedbanlivosťou zodpovedá
Poskytovatel' neobmedzene. Poskytovatel nezodpovedá za škodu, ktorá je priamo či neprlamo spósobená
poskytnutírn nesprávnych, nepravdivých, oneskorených alebo neúplných informáciízo strany objednávatel'a.
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5,3 Poskytovatel'zod poved á ob]ednáVatelovi za škodU, ktorá objed náVaterovi Vz nikne v dósledku toho, Že objednáVatel'
postupoval podla odporučenia obsiahnutého V akomkorvek pí5omnom dokurnente vypracovanom pre

objednávatera Poskytovaterom. Uvedené neplatí, ak Poskytovatel ob,iednávatera na riziko vzniku Škody spojené

s odporúčaným upozornil, alebo ak bol t€nto dokument označený ako pracovná Verzia alebo niesol iné podobné

označenie,

5.4 Poskytovater nezodpovedá objednávateťovi za škodu, ktorá mU V súvislosti s poskytnutými sluŽbami Vznikla, pokial

nie je priamyrn dósledkom poradenstva poskytnUtého Poskvtovateroín v rozpore s touto ZrnIUvoU.

5.5 Poskytovatel'nezod poved á za škodu Vzniknutú tretejstrane V dósledku Využitia informácjí, ktoré poskytol podla tejto
zmluvy objednáVatelbvi.

článok Vl.
Zánik zmluW

6.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká splnením všetkých závázkov zmluvných strán, uplynutím doby
dohodnutej zmluvnými stranami al€bo písomnou dohodou zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením od
zrnlUVy, najneskóf však dňom uvedenýrn v čl, Vll, bod 7,2.

6.2 Poskytovatel'je opráVnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zínluvných podmienok zo strany
objednávatera, Za podstatné porušenie zmluvných podmienok sa považuje skutočnosť, ak objednávater:
a) poskytuje poradenské služby v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmlUve a ktoré objednávater

néodstránil napriek písomnému upozorneniu Poskytovate'a v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej m U

na tento účel,
b) v rozpore 5 touto Zmluvou prestal poskytovať poradenské služby alebo inak prejavil úmysel nepokračovať

V plnenízmluvy,
c) bez predchédzajúceho súhlasu Poskytovatel'a previedol všetky alebo niektoíé práVa alebo závázkv

VyplýVajúce zo zmlUvy na treti€ osoby alebo
d) neplní poskytovanie predmetu zmllvy v súlade s ustanoveniami zák. č. 343/20!5 z.z, v p|atnom znení resp.

s jeho novelami, ktoré nadobudli účinnost počas platnost] a účinnosti tejto zmlUvy.

6.3 o bjed návate l je o prá Vne ný odstúpiť od zm luvy v p rípade podstatnéh o por! še nia Zrn luvy Zo stra ny Poskytovate ra. Za
podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje skutočnosť, ak Poskytovatel':

a) neposkytuje objednávatelovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne poskytnutie poradenských služieb,
b) úmyselne zatají objed návate rovi relevantné infoímácie týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré by mohli

meť vplyv ne uzavret]e tejto zmluvy alebo na postup Po§kytovatera pri plnenítejto zmluvy,
c) nezapIatí objednávatelovi riadne a včas dohodnutú odplatu alebo
d) núti objednávatel'a k činnosti, ktorú možno kval]fikovať ako protizákonnú.

6.4 odstúpenie od zmllvy mU5í mať písomnú formU, mUsiv ňom byť Uvedený dóvod odstúpenja a jeho účinky nastávajú
dňom |eho doručenia drUhej zmluvnej strane.

článok Vll.
Spoločné a záverečné ustanovenia

7 -7 Táto zm luva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej pod pis U oboma zmluvnými strana m i.

7 .2 Táto zm lUVa sa uzatvára na dobu U rčjtú, jej platnost skonči ukončen ím pred metu zmlUvy.

7 .3 Ttjto zm luvu možno meniť a dopÍňať len formou písom ných dodatkov podpísa ných o p rávnenými zástupcam i oboch
zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliternú súčasťteito zmluvy. Dodatok musí byť uzatvoíený tak, že dodatok
je kontinUélne číslovaný arabskýrni číslicami.

'1.4 závázkové vzťahy založené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami obchodného zákonníka vplatnom znení
a ďalšími právnymi predpismi slovenskej repUbliky.

7 ,5 Táto žm luva je \ryhotove ná v dvoch rov nopisoch, z ktorých Poskytovate l' po jej pod písa n í obdrží jed no vyhotovenie
a objednávater jedno vyhotovenie.

7.6 Zmluvné strany vyhlasuiú, že si túto zmluvu prečitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy
zodpovedá ich skutočnej a 5lobodnej vóli, ju podpisall.



7,7 NeoddeliteťnoU prílohou te.'to zmluvy sú jej prílohy:

Príloha 1l Špecifikácia á íozsah predmetu zmluvy
Píiloha 2| cena predmetu zmluvy

Vo svinici, dňa..f__O..: .l, ípŽ-3- V Liptovskom Mikuláši, dňa 30.1.2023

za objednávateraj za Po§l§^ovatel'a:

.ng, Lubomír Šimko
sta rosta obce

::>



Príloha č.1 Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
- Špecifikácia a rozsah predmetu zmluvy

služby Verejného obstaráVania pozostávajú z prípravy a realizácie obstaráVania zákazky zadávanej vsúlade so zák.
Č.343/2075 z,z, (ZVo) platnom a účinnom v čase realizácie zákazky s nasledujúcou šp€cifikáciou poskytovaných služieb:

Vyhlásenie 5úťaž€
a. Vypracovanie Oznámenia o vyhláseníVO / Výzvy na predkladanie pon úk

b, odoslanie oznámenia o vyhlásení Vo / Yýzvy na predkladanie ponúk ,1.1,zvy na predkladanie ponúk do Vestníka Vo
(príp. Vestnika EU)

Zabezpečenie procesnej stránky Vyhláseného postupU verejného obstarávania
a. VypracovanieSúťažnýchpodkladov
b. Zverejnenie Súťažných podkladov v súlade so zvo
c, Vypracovanie dokUmentov súvisiacich s poskytovaním súťažných podkJadoV
d, Komunikácia so záujemcamia uchádzačmia vysvetlovanie Súťažných podkladov
e. Vypr€covanie dokumentov súVisiacich 5 činnosťou komisií, formulárov na menovanie komisií, čestných Whlásení

a prezenčných listín
f, Vypracovanie dokumentov súvisiacich 5 doručovaním ponúk
g. Vypracovanie zápisníc (Z otvárania obálok, zápisnica z Whodnotenia podmienok účasti a zápisnice z whodnotenia

ponúk, atd: V súlade so zvo)
h. Realizácia elektronickej aUkcie (v prípade, že je požadovaná zákonom alebo verejným obstaráVaterom)
i. Komunikácia s Úradom pre verejné obstaráVanie v prípade Uplatnenia revíznych postupov
j. Vypracovanie Oznámení o ui,sledku vyhodnotenia ponúk pre úspešného a neúspešných uchádzačov

ukončenie súťaže
a. Vypracovanie oznámenia o uzavretízmluvy
b. skomp|etizovanie dokumentácie z r€alizovaného postupu verejného obstarávanla a jej odovzdanie verejnému

obstarávaterovi

s.ičasťou činností uvedených vyššie nie je;
. Špecifikáciapredmetuobstarávania
. Uskutočnenie PrieskumU tíhU a uíčenie predpokladanej hodnoty predmetu obstarévania
. stanovenie hodnotiacich kritérií
. Nominovanie členov komisie na vyhodnotenie ponúk, okrem nominovania jedne,iosoby bez práva hodnotit
. Archivácia dokumentácie z píocesU verejného obstaráVania po ukončení verejného obstarávania a UzaVretízmIUVy

s úspešným uchádzačom
. Zóstupovanie verejného obstarávateťa pred Úradom pre Verejné obstaráVanie
. Externý manažment a realizácia povinností verejného obstarávatel'a po Uzavretí zmlUVy s úspešným uchádzačom

v súlade so zvo

5



Príloha č.2 - cena predmetu zmluW

Služba
cena v €
bez DPH

Výška

DPHv€
cena v €

s DPH

Komplexná poradenská činnosť vo verejnom

obstaráVaní pre proj€kt ,,odkanalizovanie a vÝstavba

ČoV pré olšavský mikrorě8ión'
8.200,00 € 1.640,00 € 9.840,00 €

vo SvinicL dňa ..ip.í& !.,éUZ-* V Liptovskom Mikuláši, dňa 30.1.2023

tn8. LUbomír Šimko
starosta obce

za Po§kytovatel'a;
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