Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného
obstarávania č. 2020011701
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany
Objednávateľ: Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Elektronická pošta:

Obec Hrochoť
Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť
Bc. Marian Mazúch, starosta obce
00313475
2021115855
hrochot@hrochot.sk
(ďalej „objednávateľ“)

Poskytovateľ:

Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Elektronická pošta:

Občianske združenie ZVOLENSKO
J. Matušku 985/2, 960 01 Zvolen,
Ing. Martin Lacko, riaditeľ OZ
37997700
2022019791
zvolenskooz@gmail.com
(ďalej „poskytovateľ“)
Čl. I
Úvodné ustanovenie

Objednávateľ a Poskytovateľ uzatvárajú medzi sebou podľa ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka túto rámcovú zmluvu. Prejavujú tým svoju vôľu, dohodnúť podmienky a spôsob na zabezpečenie
procesu verejného obstarávania pre vopred dohodnuté aktivity obce, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Čl. II
Predmet zmluvy
1. Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje, že bude objednávateľovi poskytovať služby v oblasti verejného
obstarávania uvedené v tomto článku a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odplatu za
poskytnuté služby v zmysle čl. IV tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ bude pre objednávateľa poskytovať služby spočívajúce v zabezpečení procesu verejného
obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov(ďalej len ZVO), týkajúceho sa výlučne projektu „Materská škola Hrochoť“
1.
2.
3.
4.
5.

Zabezpečenie dodávateľa, Stavebné práce – podlimitná zákazka na stavebné práce
Zabezpečenie, Stavebný dozor – zákazka s nízkou hodnotou na dodávku služieb.
Zabezpečenie dodávateľa, Vybavenie kuchyne – zákazka s nízkou hodnotou na dodávku tovaru.
Zabezpečenie dodávateľa, Vybavenie učební – zákazka s nízkou hodnotou na dodávku tovaru.
Zabezpečenie, Externý manažment – zákazka s nízkou hodnotou na dodávku služieb.

3. Službami podľa tejto zmluvy sa rozumie najmä:
• spracovanie časového plánu kľúčových aktivít verejného obstarávania a súhrnných správ
• stanovenie vhodného postupu zadávania zákazky na základe poskytnutých vstupných údajov
• príprava a vedenie písomnej dokumentácie procesov VO
• spolupráca pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky
• spracovanie súťažných podkladov, pripomienkovanie
• spracovanie oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ich odosielanie Úradu pre verejné
obstarávanie na uverejnenie (ďalej len ÚVO)

• vypracovanie dokumentácie o celkovom priebehu VO a jej priebežné zverejňovanie v profile verejného
obstarávateľa na stránke ÚVO
• súčinnosť s plnením povinností verejného obstarávateľa voči ÚVO, prípadne Publikačnému úradu EÚ
súvisiacich so zverejňovaním oznámení, resp. výziev
• súčinnosť s verejným obstarávateľom v prípadných revíznych postupoch,
• návrh časového harmonogramu pre činnosti a postupy spojené s verejným obstarávaním pre konkrétne
zákazky
• posúdenie správnosti voľby typu uzatváranej zmluvy
• poskytnutie telefonického a e-mailového poradenského a konzultačného servisu objednávateľovi v prípade
požiadavky v rámci príslušného postupu zadávania zákazky
• iná, bližšie nešpecifikovaná činnosť podľa požiadaviek objednávateľ
4. Korešpondenciu medzi účastníkmi verejného obstarávania a poskytovateľom zabezpečuje poskytovateľ.
5. Služby podľa tejto zmluvy budú poskytované v sídle poskytovateľa.
Čl. III
Práva a povinností zmluvných strán
1. Poskytovateľ je povinný vykonávať služby podľa článku II. riadne a včas a v súlade so ZVO. Objednávateľ
sa zaväzuje poskytovateľovi poskytovať všetku potrebnú súčinnosť - najmä tým, že poskytovateľovi v
dohodnutom termíne odovzdá všetky informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné pre riadne zabezpečenie
služieb podľa tejto rámcovej zmluvy. To sa týka najmä informácií potrebných pre vypracovanie súťažných
podkladov, príp. výzvy (najmä opis predmetu obstarávania) a iných dokumentov (napr. mená členov komisie,
ktoré navrhuje objednávateľ).
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude poskytovateľa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú
vykonávaných verejných obstarávaní - najmä mu oznamovať doručenie akejkoľvek korešpondencie týkajúcej
sa príslušného verejného obstarávania a túto korešpondenciu mu bezodkladne postúpiť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas komunikovať s poskytovateľom (najmä mu zadať v prípade potreby
ďalšie pokyny a rozhodnutia).
4. Poskytovateľ sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám informácie, ktoré objednávateľ pred dodaním týchto
informácií poskytovateľovi označí ako dôverné alebo ako obchodné tajomstvo.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje písomne alebo elektronicky informovať objednávateľa včas o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri zabezpečovaní procesu verejného obstarávania a ktoré by mohli mať
pre objednávateľa význam pri jeho rozhodovaní.
Čl. IV
Odplata a platobné podmienky
1.

Odplata za predmet zmluvy je stanovená v hodinovej sadzbe 12,00 EUR, podľa tabuľky:
Celkový počet hodín spolu

Cena za hodinu

Cena za hodiny celkom

100

12,00

1200,00

Cena celkom

V celkovej sume 1200,00,- EUR,
Slovom: Jedentisícdvesto eur.
Poskytovateľ nie je platiteľ DPH.
2. V odplate uvedenej v odseku 1 sú zahrnuté aj účelne vynaložené náklady poskytovateľa na zabezpečenie
procesu verejného obstarávania.
3. Poskytovateľ je povinný každú faktúru doručiť objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach. Faktúra bude mať
náležitosti vyžadované platnými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušnými

predpismi stanovené náležitosti alebo bude obsahovať iné nedostatky resp. chyby, objednávateľ je oprávnený
ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť poskytovateľovi bez zaplatenia. Nová lehota splatnosti začne plynúť
odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Odplata bude uhradená poskytovateľovi do 30 dní na základe vystavenej faktúry a jej kontrole
a odsúhlasení poskytovateľom NFP, a to až po ukončení kontroly, príslušných verejných obstarávaní a ich
schválení, doručením správy z kontroly od poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetných
verejných obstarávaní do financovania. Platba bude vykonaná formou bezhotovostného prevodu na účet
poskytovateľa.
5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.03.2021.

Článok V.
Odstúpenie od zmluvy
1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany
poskytovateľa.
2. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy tieto prípady, ak poskytovateľ:
a) bude preukázateľne poskytovať služby v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o
vady, na ktoré bol objednávateľom v priebehu poskytovania služieb písomne upozornený poskytovateľ a
ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
b) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy prestal poskytovať služby alebo inak prejavuje svoj úmysel
nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
c) ak na strane poskytovateľa dôjde k viacerým pochybeniam, následkom ktorých Úrad pre verejné
obstarávanie, prípadne kontrola overovania postupu nariadi zrušenie súťaží.
3. Objednávateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak poskytovateľ objednávateľa vopred upozornil na
možné riziká, ktoré by viedli k zrušeniu súťaže alebo k povinnosti odstraňovať pochybenia a objednávateľ ich
neakceptoval.
4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany
objednávateľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy tieto prípady, ak objednávateľ:
a) nebude poskytovať poskytovateľovi potrebnú súčinnosť podľa tejto zmluvy,
b) zatají poskytovateľovi relevantné informácie týkajúce sa verejných obstarávaní, ktoré by mohli mať vplyv
na rozhodnutie poskytovateľa uzavrieť zmluvu alebo na postup poskytovateľa pri plnení tejto zmluvy.
5. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane, jeho účinky nastávajú dňom
doručenia druhej zmluvnej strane.

Článok VI.
Ďalšie zmluvné dojednania
1. Rámcová zmluva s Poskytovateľom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v
tom že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, doručením správy z kontroly od poskytovateľa
NFP o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania.
V prípade doručenia správy z kontroly obsahom ktorej je nepripustenie výdavkov z predmetného verejného
obstarávania do financovania poskytovateľom NFP, Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút
odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
2. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP pre projekt „Materská škola Hrochoť“, a to oprávnenými osobami na
výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok VII.
Záverečné ustanovenie
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke
objednávateľa a po kontrole a odsúhlasení procesu Verejného obstarávania na Verejného obstarávateľa –
Poskytovateľa Riadiacim orgánom (resp. SORO).
3. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ aj objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy, je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej
a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho
neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy

V Hrochoti, Dňa 17.01.2020

..........................................................
Objednávateľ

................................................
Poskytovateľ

