
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 

uzavretá podľa $ 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zmluva“) 

  

číslo objednávateľa: 

Článok I 
ZMLUVNÉ STRANY   Objednávateľ: LIKAVA — Centrum sociálnych služieb 

Sídlo: Likavka 9, 034 95 Likavka 

Zastúpená: Ing. Katarína Húsenicová 

IČO: 00647781 
DIČ: SK2020591419 
IČ DPH nie je platca DPH 
Bankové spojenie: Štátna Pokladňa 
IBAN: SK27 8180 0000 0070 0048 8722 

(ďalej aj len objednávateľ“) 

Poskytovateľ: PACTUM PARK, s.r.o. 

Sídlo: Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava 

Zastúpený: Mgr. Slavomír Pintér, konateľ 

IČO: 50394711 
DIČ: 2120306881 
IČ DPH: SK2120306881 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 
IBAN: SK9511000000002943047567 
Registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sro, Vložka č.: 123767/B 

(ďalej aj len „poskytovateľ“) 

(ďalej spoločne „objednávateľ“ a „poskytovateľ“ aj len ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj len 
„zmluvná strana“) 

Článok II 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Objednávateľ je verejným obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon 

o verejnom obstarávaní“) a z tohto dôvodu je povinný realizovať zadávanie zákaziek na dodanie 

tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní. , 
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Poskytovateľ je obchodná spoločnosť podnikajúca najmä v oblasti verejného obstarávania, 

poradenstva v procesoch verejného obstarávania, ktorá má dostatočné adhorné, technické 

a personálne kapacity na riadne plnenie poskytovanie služieb pre objednávateľa. 

Poskytovateľ predložil ponuku na zákazku s názvom „Zabezpečenie procesu verejného 

obstarávania podlimitnej zákazky na stavebné práce“ 

Objednávateľ má záujem o to, aby mu poskytovateľ poskytoval služby súvisiace s jeho činnosťou 

ako verejným obstarávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

Článok III 

PREDMET ZMLUVY 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať pre objednávateľa služby 

v procese verejného obstarávania, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 2. tohto článku zmluvy, 

a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi a za poskytovanie týchto služieb dohodnutú 

odplatu v súlade s touto zmluvou. 

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa činnosti spojené s verejným obstarávaním 

na 1x Podlimitnú zákazku na stavebné práce a to najmä nasledovné úkony súvisiace s činnosťou 

objednávateľa ako verejného obstarávateľa: 

. realizácia súťaže na zadávanie Podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác 

vyhlasovanej verejným obstarávateľom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, 

o príprava podkladov týkajúcich sa súťaže vrátane stanovenia predpokladanej hodnoty 

zákazky, 

.. komunikácia s uchádzačmi v súťaži, vyhodnocovanie a oznamovanie výsledku súťaže, 

. vedenie evidencie súťaže a jej výsledku, archivácia dokumentácie súvisiacej so súťažou, 

plnenie publikačnej povinnosti verejného obstarávateľa, 

. komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie na základe požiadaviek verejného 

obstarávateľa vo vzťahu k zadávanej zákazke, 

e odovzdanie kompletnej dokumentácie za realizovanú zákazku verejnému 

obstarávateľovi, 

. ďalšie činnosti vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní. 

Súčasťou poskytovaných odborných služieb uvedených vyššie nie je: 

© Definovanie a opis predmetu zákazky (uchádzač pri tejto činnosti poskytuje 

konzultačné služby vo vzťahu k pravidlám a podmienkami vyplývajúcim zo ZVO): 

o vypracovanie návrhu obchodných podmienok dodania predmetu zákazky (uchádzač pri 

tejto činnosti poskytuje konzultačné služby vo vzťahu k pravidlám a podmienkami 

vyplývajúcim zo ZVO príp. inými právnymi predpismi Slovenskej republiky): 

. poskytovanie plnení vyplývajúcich zo ZVO po uzavretí zmluvy vo vzťahu 

k povinnostiam podľa $ 12 ods. 3 ZVO, 8 64 ods. 1 písm. d) ZVO. 

Strana 2 z 7  



Článok IV 
MIFSTO, SPÔSOB A ČAS PLNENIA 

Poskytovateľ je povinný poskytovať služby, ktoré sú špecifikované v čl. II] tejto zmluvy podľa 

požiadaviek a v lehotách zadefinovaných objednávateľom vyplývajúcich najmä zo zápisov zo 

stretnutí zástupcov zmluvných strán. 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby objednávateľovi v mieste plnenia, ktorým je sídlo 

objednávateľa: LIKAVA — Centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95 Likavka, Slovenská 

republika, alebo vzdialene, v rámci sídla pôsobenia Poskytovateľa. 

Článok V 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

Poskytovateľ je povinný vykonávať služby podľa tejto zmluvy s náležitou starostlivosťou 

a odbornosťou, v súlade s pokynmi a záujmami objednávateľa av súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

Poskytovateľ je povinný pri výkone činností podľa tejto zmluvy dbať o dobré meno objednávateľa 

a chrániť ho pred poškodením. 

Objednávateľ je povinný poskytovať poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie 

záväzkov poskytovateľa, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, pre zdarný priebeh procesu 

verejného obstarávania, a to predovšetkým poskytnutím potrebnej technickej špecifikácie 

zákazky, odsúhlasením navrhnutých podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie ponúk, 

vymenovaním kompetentných odborníkov do komisie na vyhodnotenie ponúk, zabezpečením 

odbornej osoby pre prípadné vysvetľovanie technických aspektov zákazky a v ďalších bližšie 

nešpecifikovaných otázkach, ktoré môžu z priebehu procesu verejného obstarávania vyplynúť. 

Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v primeranej lehote na písomné požiadanie 

poskytovateľa. 

Objednávateľ je oprávnený vyžadovať od poskytovateľa aktuálne informácie o priebehu 

poskytovania jednotlivých služieb podľa tejto zmluvy. 

Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať poskytovateľa o akomkoľvek úkone, ktorý vo 

vzťahu k nemu vykoná Úrad pre verejné obstarávanie alebo iný orgán verejnej moci v súvislosti 

s verejným obstarávaním vykonávaných objednávateľom. Objednávateľ je povinný umožniť 

poskytovateľovi účasť na každej kontrole vykonávanej u objednávateľa Úradom pre verejné 

obstarávanie alebo iným orgánom dozoru v oblasti verejného obstarávania. 

Objednávateľ je povinný vystaviť poskytovateľovi na jeho požiadanie plnomocenstvo na 

zastupovanie objednávateľa pred Úradom pre verejné obstarávanie, pred iným orgánom verejnej 

moci, alebo pred akýmkoľvek iným subjektom, v prípade, ak to bude nevyhnutné pre riadne 

plnenie povinností poskytovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy. 

Poskytovateľ je oprávnený prerušiť vykonávanie činností podľa tejto zmluvy v prípade, ak bude 

objednávateľ v omeškaní so (i) zaplatením ktorejkoľvek faktúry vystavenej poskylovateľom o 

viac ako 30 dní alebo (ii) so splnením povinnosti podľa bodu 3. tohto článku o viac ako 30 dní. 

O prerušení vykonávania činností podľa tejto zmluvy je poskytovateľ povinný objednávateľa 

informovať v písomnej forme, pričom v tomto oznámení musí Poskytovateľ uviesť aj deň, kedy 

dôjde k prerušeniu poskytovania služieb ako aj dôvod, pre ktorý k tomuto prerušeniu došlo. Po 

splnení povinnosti zo strany objednávateľa, s ktorou bol podľa bodu 7. tohto článku zmluvy v 

Strana 327 

 



10. 

11. 

omeškaní, je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu pokračovať v poskytovaní služieb 

podľa tejto zmluvy. Za lehotu bez zbytočného odkladu sa považuje lehota troch dní. 

Upozornenie na akékoľvek porušenie, resp. neplnenie povinností podľa tejto zmluvy je zmluvná 

strana povinná adresovať druhej zmluvnej strane v písomnej forme. 

Poskytovateľ je povinný v prípade potreby po ukončení tejto zmluvy, a to napríklad pri kontrole 

verejného obstarávania, poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť. 

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách o obchodoch, know- 

how a akýchkoľvek ďalších skutočnostiach (napr. osobné údaje), ktoré získal alebo získa v 

súvislosti s plnením tejto zmluvy a ktoré nie sú verejne dostupné a známe (ďalej aj len „dôverné 

informácie“), nezneužiť dôverné informácie získané od objednávateľa súvislosti s plnením tejto 

zmluvy na vlastný prospech alebo na prospech iného, nereprodukovať takéto informácie, ak to 

nte je nevyhnutné pre účely plnenia tejto zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa neposkytnúť dôverné informácie tretím osobám. 

Povinnosť mlčanlivosti podľa toho bodu zmluvy sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré: (1) sú alebo 

sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo pomoci poskytovateľa, (i1) 
sú alebo boli odhalené objednávateľom, (iii) objednávateľ je povinný zverejniť v súlade so 

zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, (iv) ich odtajnenie je nutné 

v dôsledku zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci. Táto povinnosť poskytovateľa trvá 

aj po skončení platnosti tejto zmluvy. 

Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je poskytnutie dôverných informácií poskytovateľom bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa (i) svojim zamestnancom (resp. externým 

spolupracovníkom zaviazaným povinnosťou dodržiavať mlčanlivosť) povereným úlohami, z 
ktorých vyplýva nevyhnutnosť oboznamovať sa s dôvernými informáciami, a to v rozsahu 

nevyhnutnom pre plnenie ich úloh pre účely tejto zmluvy, (ii) svojim audítorom, právnym 

poradcom, účtovníkom a obdobným externým konzultantom, zaviazaným povinnosťou 

dodržiavať mlčanlivosť. i 

Článok VI 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

Objednávateľ sa zaväzuje na základe faktúry vystavenej poskytovateľom uhradiť 

poskytovateľovi za poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy odplatu vo výške 7.500,- EUR. bez 
DPH (slovom: sedemtisícpäťsto EUR), t. j. spolu s 20% DPH odplatu vo výške 9.000,- EUR, a 

to nasledovným spôsobom: 

a) — prvá časť sumy vo výške 4.000,- EUR bez DPH bude uhradená po zverejnení oznámenia 

o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, 

b) — druhá časť sumy vo výške 3.500,- EUR bez DPH bude uhradená po zverejnený oznámenia 

o výsledku verejného obstarávania. 

Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu uvedenú v článku TV. 
tejto zmluvy. Súčasťou faktúry bude samostatne doložený doklad, ktorý potvrdzuje, že došlo k 

dodaniu a prebratiu poskytnutých služieb podpísaný oprávneným zástupcom objednávateľa. 
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čísla zmluvy. Faktúra musí byť vystavená v mene euro. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi na doplnenie: v tomto prípade začne plynúť nová lehota 
splatnosti doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

Záruka na poskytnuté služby sa vyžaduje v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky, v rozsahu minimálne 24 mesiacov. 

Článok VII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ŠKODU 

Poskytovateľ zodpovedá za to, že služby pre objednávateľa dohodnuté touto zmluvou budú 

zabezpečené v celom rozsahu v súlade s touto zmluvou. Ak poskytnutá služba nezodpovedá 

požiadavke objednávateľa, plnenie má vady. Ak vadu plnenia objednávateľ zistí pri preberaní, 

vadné plnenie objednávateľ neprevezme a vráti poskytovateľovi na prepracovanie/doplnenie. 

Ak vadu plnenia objednávateľ zistí po prevzatí, je povinný vady plnenia bezodkladne po zistení 

poskytovateľovi oznámiť na adresu poskytovateľa uvedenú v tejto zmluve, najneskôr však do 24 

mesiacov odo dňa poskytnutia služby. Poskytovateľ sa zaväzuje vady plnenia bezplatne odstrániť 

v dohodnutej, inak v primeranej lehote. V prípade, že poskytovateľ podľa predchádzajúcej vety 

vady neodstráni objednávateľ je oprávnený vady plnenia odstrániť prostredníctvom tretej osoby 

na náklady poskytovateľa. 

Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto zmluvou 

ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami $ 373 a nasl. Obchodného zákonníka 

a ďalšími právnymi predpismi o náhrade škody. 

Poskytovateľ nesie zodpovednosť za procesnú stránku verejného obstarávania realizovaného u 

objednávateľa, t. j. zodpovedá za to, že verejné obstarávanie u objednávateľa bude prebiehať v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s internými predpismi objednávateľa, 

s ktorými bol poskytovateľ preukázateľne oboznámený. Poskytovateľ však nezodpovedá za 

škody, sankcie alebo iné negatívne dôsledky pre objednávateľa, pokiaľ vznikli v dôsledku vady 

podkladov, informácií alebo dokumentov poskytnutých poskytovateľovi zo strany objednávateľa 

alebo konaním/nekonaním objednávateľa (jeho zamestnancov alebo poradcov), a to v prípade 

keď poskytovateľ vynaložil všetku odbornú spôsobilosť aby predišiel týmto škodám, sankciám 

alebo iným negatívnym dôsledkom pre objednávateľa. 

Akékoľvek sankcie uplatnené voči objednávateľovi treťou stranou, ktoré vzniknú ako následok 

poskytovania služieb podľa tejto zmluvy poskytovateľom alebo porušenia povinností 

poskytovateľom podľa tejto zmluvy, sa poskytovateľ zaväzuje uhradiť v celej výške udelenej 

sankcie objednávateľovi, a to na základe výzvy objednávateľa. 

Zmluvné strany prehlasujú, Že zverejnením oznámenia o výsledku verejného obstarávania boli zo 

strany poskytovateľa splnené všetky povinnosti a objednávateľ nebude mať voči poskytovateľovi 

Žiadne ďalšie nároky. 
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Článok VIII 

SANKCIE 

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je poskytovateľ oprávnený účtovať 

objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

V prípade omeškania poskytovateľa s plnením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy 

predmetu je poskytovateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR 

za každý 1 začatý deň omeškania s plnením povinnosti až do jeho skončenia. . 

V prípade omeškania poskytovateľa s odstránením vady v lehote podľa čl. VII bodu 2 tejto 

zmluvy je poskytovateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za 

každý i začatý deň omeškania s plnením povinnosti až do jeho splnenia. 

V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa uvedenej včl. V bode 10. sa poskytovateľ 

zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé porušenie 

tejto povinnosti. 

Uplatnením sankcie v zmysle tohto článku zmluvy nie sú nároky objednávateľa na náhradu škody 

nijako dotknuté. 

Článok IX 

TRVANIE ZMLUVY 

Dlžka trvania zmluvy je maximálne 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy alebo do 

ukončenia procesu zadaného verejného obstarávania. 

Túto zmluvu je objednávateľ oprávnený vypovedať aj pred skončením doby určitej, avšak 

výlučne z dôvodu podstatného porušenia povinností zo strany poskytovateľa. Za podstatné 

porušenie povinností zo strany poskytovateľa sa považuje najmä: 

a) © ak poskytovateľ nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy napriek tomu, že 

ho objednávateľ na splnenie tejto povinnosti vyzval v písomnej forme a poskytol mu na 

splnenie tejto povinnosti primeranú dodatočnú lehotu v trvaní minimálne 14 dní, 

b) — úmyselné spôsobenie škody objednávateľovi pri vykonávaní činností podľa tejto zmluvy. 

Túto zmluvu je poskytovateľ oprávnený vypovedať aj pred skončením doby určitej, avšak 

výlučne z dôvodu podstatného porušenia povinností zo strany objednávateľa. Za podstatné 

porušenie povinností zo strany objednávateľa sa považuje: 

a) © akobjednávateľ nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy napriek tomu, že 

ho poskytovateľ na splnenie tejto povinnosti vyzval v písomnej forme a poskytol mu na 

splnenie tejto povinnosti primeranú dodatočnú lehotu v trvaní minimálne 14 dní, 

b) — omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry vystavenou Poskytovateľom v zmysle tejto 

zmluvy o viac ako tridsať (30) dní. 

Výpovedná doba je pri výpovedi danej objednávateľom, ako aj pri výpovedi danej 

poskytovateľom rovnaká a jej dížka je 1 mesiac. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená adresátovi. 
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LIK 

Článok X 

ZÁVERECNE USTANOVENIA 

Pokiaľ táto zmluva neslanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy zmluvných slián, vrálane 

prípadných sporov riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 5 13/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov a oslatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Zmluvné strany pre účely tejto zmluvy určujú nasledovné kontaktné osoby zodpovedné za vecnú 

a odbornú komunikáciu v súvislosti s toulo zmluvou: 

a) — zaobjednávateľa: Ing. Katarina Húsenicová 

kontakt: 0905 700 027 

email: kalarina.husenicova(čvuczilina.sk 

b)  zaposkylovaleľa: Mgr. Slavomír Pintér 

kontakí: 0908 467 265 

email: tender pactan puk eu 

Meniť alebo dopíňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov 

odsúhlasených a podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, ak v tejto zmluve nie je uvedené 

inak. Uvedené sa netýka zmeny kontaktných osôb uvedených v bode 2. tolito článku zmluvy, 

ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v 

písomnej forme druhej zmluvnej strane. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv podľa $ 

Sa zákona č.211/2000 Z. z. oslobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa $ 474 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

V prípade, že ktorékoľvek 7 ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, neúčinným alebo 

nevykonateľným, nebude mať táto skutočnosť za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo 

nevykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom zmluvné strany sa zaväzujú príslušné 

ustanovenie nahradiť novým, platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa svojím 

významom a obsahom bude čo najviac približovať nahrádzanému ustanoveniu. 

Táto zmluva sa podpisuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 

1 vyhotovení. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 

zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú. 

V Likavke, dňa ......... 

  

V Bratislave, dňa ..


