
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
uzavretá podra § 269 ods,2 a nas|. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

obec svinica
Svinica 282, 044 45 Svinica
00324761-
2o21245050
lng. [Ubomír Šimko, starosta obce

len ,,objednáVateí")

Ultima Ratio s.r.o.

U|. 1. mája 709, Lipt. MikuIáš,031 01

46 862 439

2023642412

sK2o2364241-2

Ing. Milan Cupra, konatel

sK20 8330 0000 0029 0033 8145

Ien ,,PosMovateť')

obchodné meno:
S íd lo:

tČo:

Dlč:
Štatutárny orgán:
na strane jed nej (d'alej

a

obchodné meno:

Síd Io:

tčo:

DlČ:

lč DPH:

Štatutárny orgán:

lBAN:

na strane druhej (d'a lej

1.1

1-.2

článok l.
úvodné ustanovenia

objednáVate|'je verejný obstarávatel' pod|'a §7 ods, 1 písm. b) zákona 343/2075 Z.z, o Verejnom

obstarávanív aktuálnom znen í (ZVO).

Táto zm|uva sa uzatvára na účely realizácie verejného obstarávania na stavebné práce pre projekt

" Kanalizácia v obci Svinica" (d'alej |en Zákazka) pre potreby Objednávatera.

Článok ll.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je závázok Poskytovate|'a poskytovať objednávate|bvi poradenské s|užby pri

procesoch obvyklých vo verejnom obstarávaní podía zákona č.343/2OI5 Z.z. overejnom
obstarávanía o zmene a doplnení niektonich zákonov v znení p|atnom V čase rea|izácie predmetu

zm|uvy a to v rozsahu a za podmienok dohodnubi,ch v tejto zm|uve a podl'a špecifikécie a kalkulácie

ceny uvedene.j v Prí|ohách č, Ia č.2 tejto zm|uvy,

Poskytovater sa zavázuje poskytovať objednáVate|bvi poradenské služby vsúlade s právnymi

predpismi Slovenskej repubIiky a Európskej únie. objednávatel'sa zavázuje zaplatit Poskytovate|bVi

dohodnutú odpIatu pod|'a Prílohy č. 2 zmluvy.

Objednávate|'5a zavázuje poskytnút Poskytovatelbvi všetku potrebnú súčinnosť, najmá tým, že

Poskytovatelbvi v dohodnutom čase oznámi Všetky informácie a predloží mu všetky dokumenty
potrebné pre riadne poskytovanie poradenských sIužieb.

Poskytovatel'sa ZaVáZuje zachovávať m|čan|ivosť ovšetkých skutočnostiach, ktoré objednáVate|'

označíako dóverné, aIebo ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.

2.1-

2.z

2.3

2.4



2.5 Poskytovatel'je povinný pri poskytovaní poradenských služieb podl'a tejto zm|uvy postupovať

s odbornou sta rostIiVosťou, konať čestne a svedomito, dósledne využívať všetky právne prostriedky
a v záujme Objednávaie|'a up|atňovať všetko, čo podl'a svojho presvedčenia pokladá za prospešné

na účeI riadneho pInenia povinností podl'a tejto zmluvy, Pritom je tiež povinný dbať na účeInosť

a hospodárnosť poskytovaných poradenských s]užieb a poskytovanie ich v sú|ade so ZVo.

Článok lll.
odplata, platobné podmienky

odplata za poskytnutie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán Vsú|ade so
zákonom č. 1-811996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyh|áškou Ministerstva financií
S|ovenske] republiky č,87/1996 Z. z,, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady S|ovenskej republiky
č. t8/L996Z. z. o cenách v zneníneskorších predpisov.

objednávatel' sa zavázuje zaplatiť Poskytovatelovi dojednanú odplatu.

Poskytovatel'je oprávnený fakturovať 5oo/o ceny po vyhlásení verejného obstaráVania, 35% po

otváraní predložených ponúk a 15% v čase, ked' Objed návatelbvi vznikne možnosť uzavrieť zmIuvu

súspešným uchádzačom, resp. vprípade financovania Zákazky z iných zdrojov než výhradne zo
zdrojov Objednávate|'a, po schváiení procesu verejného obstarávania Poskytovatelbm
nenávratného finančného príspevku, z ktorého bude reaIizácia Zákazky íinancovaná,
Objednávatel' bezodkladne oznámi uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom Poslq/tovaterovi
a schválenie procesu verejného obstarávania Poskytovatelbm nenávratného finančného príspevku.

V prípade potreby opakovať verejné obstarávanie z dóvodov nie na strane Poskytovate]'a, je

Poskytovatel'pri vyh|áseniopakovaného verejného obstarávania oprávnený dodatočne fakturovať
60% z celkovej ceny predchádzajúceho obstarávania.

Faktúra Vystavená Poskytovatelbm musi spiňať náležitosti daňového dokladu a obsahovať:
obchodné meno a síd|o, tČo, otČ zhotovite|'a, meno, sídlo, lČo, DlČ objednáVate|'a, čís|o zmIuvy,

číslo faktúry, deň odos|ania a deň spIatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a čís|o účtu, na

ktorý má byt platba poukázaná, názov služby, výšku ceny bez dane, sadzbu da ne, fakturovanú sumu
celkom vrátane DPH, podpis oprávnenej osoby.

odplata pod|'a bodu 3.1 a 3.2 tohto článku je splatná do 14 dníodo dňa doručenia riadne Vystavenei
faktúry Poskytovate|bm objed náVatelbvi, prostredníctvom banky na účet Poskytovate|'a uvedeného
v záh aví tejto zm|uvy, a|ebo na iný účet, ktoryi Poskytovatel'na tento úče| objednáVate|bvi vopred
písomne oznámi.

Ak objednávatel' zistí nesprávnost alebo neúp|nosť faktúry, objednáVatel'je opráVnený Vyzvať

Poskytovateía, aby nedostatky odstránil alebo doplnil a na tento úče| je povinný poskytnúť mU

potrebnú súčinnosť. Poskytovate|'je povinný opátovne doručiť faktúru s prílohami bez zbytočného
odk|adu, najneskór do 10 dní od ich doručenia. Po opátovnom doručení opravenej/doplnenej
faktúry a je.iVšetkých prí|oh sa počíta Iehota spIatnostiodZnova. Faktúru a jej prílohy je možné vrátiť
opakovane iba v prípade, ak Poskytovate|'napriek tomu, že bol vyzvaný, chybu neopravil, alebo sa

chyba vyskytla v dop|nených/zmenených údajoch; vtakom prípade má objednávatel právo

opakovane žiadať o prepracovanie faktúry a jej prí|oh a lehota po ich doručení p|ynie odznova,

čt. tv
Prístup do lnformačného systému zberu údajov (ďalej len ,,lSZtJ")

objednávatel' zabezpečí Poskytovate|bvi pristup na uživate|!ké konto objednávate|'a V lsZU
vedenom Úradom pre verejné obstarávanie za úče om rea|izácie verejného obstarávania.

3.1

3.2

3.3

3.4

3,5

3,6

3.7

4,7



4.2 Poskytovate|'je oprávriemr, používať vyššie uvedené užívatelské konto Objednávatel'a neobmedzene
po dobu trvania verejného obstarávania,

Č|ánok V.
Sankcie a zodpovednosť za škodu

V prípade omeškania Objednávate|'a 50 zaplatením odpIaty za poskytovanie poradenských s|užieb
si Poskytovate|' móže Uplatniť nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za
každý deň omeškania.

Poskytovatel' zodpovedá za škodu spósobenú Objednávatelbvi do výšky 100% odplaty za

poskytnutie predmetu zmluvy. Za škody na živote a zdraví a škody spósobené trestnou činnosťou
aIebo hrubou nedbanlivosťou zodpovedá Poskytovate|' neobmedzene. Poskfiovater nezodpovedá
za škodu, ktorá je priamo či nepriamo spósobená poskytnutím nesprávnych, nepravdirn/,ch,

oneskorených aIebo neúplných informácií zo strany Objednávate|'a.

Poskytovate |'zod povedá Objednávate|bvi za škodu, ktorá Objed návate|bvi vzn ikne v dósledku toho,
že Objednávate|'postupoval podla odporučenia obsiahnutého v akomko|Vek písomnom dokumente
vypracovanom pre Objednávate|'a Poskytovatelbm. Uvedené nepIatí, ak Poskytovate|'
objednáVate|'a na riziko vzniku škody spojené sodporúčaným Upozorni|, aIebo ak boI tento
dokument označený ako pracovná verzia alebo niesol iné podobné označenie.

Poskytovate |' nezod poved á Objednávate|bvi za škodu, ktorá mu v súvislosti s poskytnutými službam i

vznikla, pokial'nie je priamym dósledkom poradenstva poskytnutého Poskytovate|bm v rozpore s

touto ZmIUVou.

Poskytovate|'nezodpovedá za škodu vzniknutú tretej strane v dós|edku Využitia informácií ktoré
poskytoI pod|'a tejto ZmIuvy objed návatelbvi.

ČlánokVl.
Zánik zmluvy

Zm|uvný vzťah za|ožený touto zmluvou zaniká spInením všetkých závázkov zmIuvných strán,
uplynutím doby dohodnutej zmIuvnými stranami a|ebo písomnou dohodou zmluvných strán alebo
jednostranným odstúpením od zmluvy, najneskór však dňom uvedeným v č|. Vll, bod 7.2.

Ob.jed návatel' je oprávnený odstúpit od zmIuvy v prípade podstatného porušenia zmIuvy zo strany
Poskytovate|'a. Za podstatné porUšenie tejto Zmluvy sa považuje skutočnosť, ak Poskytovatel':

a) poskytuje poradenské služby v rozpore spodmienkami dojednanými v tejto zm|uve
a ktoré Poskytovate|' neodstránil napriek písomnému upozorneniu Objednávatel'a
v dodatočnej primerane stanovenej |ehote poskytnutej mu na tento účel,

b) v rozpore s touto zmluvou prestal poskytovať poradenské služby alebo inak prejavil úmysel
nepokračovat v pInení zmluvy,

c) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávate|'a previedol všetky alebo niektoré práva aIebo

závázky vyp|ývajúce zo zmluvy na tretie osoby aIebo

d) neplní poskytovanie predmetu zmluvy vsú|ade s ustanoveniami zák. č.343l2al5 Z.z.

v p|atnom znení resp. s jeho nove|ami, ktoré nadobudIi účinnosť počas platnosti a účinnosti
tejto ZmIUVy.

Poskytovate|' je oprávnený odstúpiť od zm|uvy v prípade podstatného porušenia zm|uvných
podmienok zo strany Objednávatel'a. Za podstatné porušenie zm|uvných podmienok sa považuje

skutočnosť, ak Objednávate|':
a) neposkytuje Poskytovate|bvi súčinnosť nevyhnutnú na riadne poskytnutie poradenských

služieb zo strany Poskytovatel'a,

5.1

5.2

5.3

5.4

5,5
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6,4

b) úmyselne zatájí Poskytovatelbvi relevantné informácie týkajúce sa verejného obstarávania,
ktoré by mohli mat vplyv na uzavretie tejto zm|uvy a|ebo na postup Poskytovate|'a pri plnen í

tejto ZmIUVy,

c) nezaplatí Poskytovatelbvi riadne a včas dohodnutú odpIatu alebo
d) núti Poskytovate|'a k činnosti, ktorú možno kvaIifikovať ako protizákonnú.

Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musív ňom byť uvedený dóvod odstúpenia a jeho
účinky nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

Článok Vll,
Spoločné a záverečné ustanovenia

Táto zmIuva nadobúda pIatnost a účinnosť dňom nas|edujúcim po dnijej zverejnenia na webovom
sídIe Objednávate|'a pod|'a osobitného predpisu.

Táto zm|uva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť skončí ukončenim predmetu zmluvy.

Túto zm|uvu možno meniť a dopiňať |en formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddelitelhú súčast tejto zm|uvy. Dodatok
musíbyť uzatvorený tak, že dodatokje kontinuá|ne čís|ovaný arabskými číslicami.

Závázkové vzťahy za|ožené touto Zm|uvou sa spravujú ustanoveniami obchodného zákonníka
v platnom znenía d'a|šími právnymi predpismi S|ovenskej republiky.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktony'ch Poskytovatel'po jej podpísaní obdrží
jedno vyhotovenie a Objed návatel' obdržíjed no vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú, že 5i túto zmIuvu prečítali, jej obsahu porozumeIi a na znak toho, že
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vó|i, ju podpísa|i.

NeoddeIiie|hou prílohou tejto zmluvy sú jej prílohy:

Prí|oha 1: Špecifikácia a rozsah predmetu zm|uvy
Prí|oha 2: Cena predmetu zm|uvy
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Príloha č.1 - Špecifikácia a rozŠah predmetu zmluvy

Realizácia verejného obstarávania zahíňa nasledovné činnosti:

Príprava a realizácia verejného obstarávania Zákazky zadávanej v sú|ade so zák. č. 343/2OI5 7.z,
(ZVO) platnom a účinnom v čase realizácie zákazky s nasledujúcou špecifikáciou poskytovaných

služieb:

1. Zákazky s nízkou hodnotou
l. Vyhlásenie sút'aže
a. Vypracovanie Výzvy na predkladanie ponúk a návrhu zmluvných podmienok
b. Odoslanie Výzvy na predkladanie ponúk definovaných uchádzačom
c. Odoslanie informácie o Výzve na predkladanie ponúk (Partnerská dohoda) - ak relevantné

ll. Zabezpečenie procesnej střánky vyhláseného postupu verejného obstarávania
a. Komunikácia so záujemcami a uchádzačmi a vysvetťovanie Výzvy na predkladanie ponúk
b. Vypracovanie dokumentov súvisiacich s činnosťou komisií, formulárov na menovanie komisiI

čestných Vyhlásení a prezenčných listín
c. Vypracovanie dokumentov súvisiacich s doručovaním ponúk
d. Vypracovaniezápisníc
e. Vypracovanie Oznámenío rlísledku vyhodnotenia ponúk pre úspešného a neúspešných uchádzačov

lll. ukončenie súťaže
a. Skompletizovanie dokumentácie z realizovaného postupu verejného obstaráVania a jej odovzdanie

verejnému obstarávateíovi

2. Nadlimitn€j / podlimitnej Zákazky:
l. Vyhlásenie súťaže

a. Vypracovanie oznámenia o vyhláseníVo / VýzVy na predkladanie ponúk
b. Odoslanie Oznámenia o vyhlásení VO / Výzvy na predkladanie ponúk rnýzvy na predkladanie ponúk do

Vestníka Vo (príp. Vestníka EU}

ll. zabezpečenie píocesnej stránky vyhláseného postupu verejného obstarávania
a. Vypracovanie Súťažných podkladov
b. Zverejnenie Súťažných podkladov v súlade so ZVO
c. Vypracovanie dokumentov súVisiacich s poskytovaním Súthžných podkladov
d. Komunikácia so záujemcamia uchádzačmi a vysvetťovanie súťažných podkladov
e. Vypracovanie dokumentov súvisiacich s činnosťou kom|sií, formulárov na menovanie komisií, čestných

vyhlásení a prezenčných listín
f. Vypracovanie dokumentov súVisiacich s doručovaním ponúk

8. Vypracovanie zápisníc (z otvárania obálok, zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti azápisnice
z vyhodnotenia ponúk, atd'. v súlade so ZVO)

h. Realizácia elektronickej aukcie (v prípade, že je požadovaná zákonom alebo verejným obstaráVateťom)
i. Komunikácia s Úradom pre verelné obstarávanie V prípade uplatnenia revíznych postupov
j. Vypracovanie Oznámení o rnýsledku vyhodnotenia ponúk pre úspešného a neúspešných uchádzačov

lll. ukončenie súťaže
a. Vypracovanie oznámenia o uzavretí zmluvy
b. Skompletizovanie dokumentácie z realizovaného postupu verejného obstarávania a jej odoslanie na

administratívnu kontrolu vo - ak relevantné
c. skompletizovanie dokumentácie z realizovaného postupu vere,iného obstarávania ajej odovzdanie

Verejnému obstarávatelbvi



3. Tovary a sluŽby
l. Vyhlásenie sút'aže
a. Vypracovanie Výzvy na predkladanie ponúk a návrhu zmluvných podmienok
b. Odoslanie Výzvy na predkladanie ponúk definovaných uchádzačom
c. Odoslanie informácie o Výzve na predkladanie ponúk (Partnerská dohoda) - ak relevantné

ll. Zabezpečenie procesnei stránky vyhláseného postupu verejného obstarávania
a. Komunikácia so záujemcami a uchádzačmi a vysvetrovanie Výzvy na predkladanie ponúk
b. Vypracovanie dokumentov súvisiacich s doručovaním ponúk
c. Vyhodnocovanie ponúk, spracovanie žiadosti o Vysvetlenie ponuky
d. Vypracovaniezápisníc
e. Vypracovanie Oznámenío výsledku vyhodnotenia ponúk pre úspešného a neúspešných uchádzačov
f. Vypracovanie Správy o zákazke

lll, Ukončenie sút'aže
a. skompletizovanie dokumentácie z realizovaného postupu Verejného obstarávania a jej odoslanie na

administratívnu kontrolu vo
b. Skompletizovanie dokumentácie z realizovaného postupu verejného obstaráVania a jej odovzdanie

verejnému obstarávatelovi

Súčasťou činností uvedených v bodoch l. - lll. pré všetky druhy Zákaziek nie je:

a. Špecifikácia predmetu obstarávania
b. Uskutočnenie Prieskumu trhu a určenie predpokladanej hodnoty predmetu obstarávania
c, stanoveniehodnotiacichkritérií
d. Návrh zmluvných podmienok
e. Nominovanie členov komisie na Vyhodnotenie ponúk, okrem nominovania jednej osoby bez práva

hodnotiť
f. Archivácia dokumentácie z procesu verejného obstarávania po ukončení verejného obstaráVania

a uzavretízmluvy s úspešným uchádzačom
g. Zastupovanie verejného obstarávatera pred Úradom pre verejné obstarávanie
h. Externý manažment a realizácia povinností verejného obstarávateía po uzavíetí zmluvy s úspešným

uchádzačom v súlade so zvo

ó



Príloha č,2 - Cena predmetu zm|uvy

/Q z -7,, > ?
Vo Sv;n ic', dňa ..|. E':.?..,. lU <1'- V Liptovskom Miku|áši, dňa 1,6.03.2022

-"'-:--'\

Ulťma
Raťo

, .,,Y,\,f ur 1 r]arn 709,

,,J, ;9j"ii'i' j, j"lii",
8;: t]9 DiL :Ul"
/§W UItIrnaíatLo 5K

Služba
Cena v €
bez DPH

Výška

DPHv€
Suma v €

s DPH

Komplexná poradenská činnosť vo

obstarávaní pre projekt,,Kanalizácia

Svinica"

Vere]nom

v obci 4.000,00 € 800,00 € 4.800,00 €

starosta obce konatel'spoločnosti
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