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zMLUVA
o poskytovaní služieb

onnc zÁnoRcn
Registračné
čislo zmluvy

uzavretá podl'a § 269 ods. 2 a nasledujúcich zák. č. 513/1991Zb., Obchodného zákonníka
medzi

obchodné menoi
Konajúci prostredníctvom :

Sídlo:

tčo:
DIč:
Ič opt-l:

Zapísaný:

Bankové spojenie:
čísto účtu vo formáte IBAN:

(d'alej len,,poskytovatel"')

obchodné meno:
Konajúci prostredníctvom :

Sídlo:
IČo:
DIČ:
Ič opn:

(d'a lej len,,objed návatel"')

V,O.V.S., s.r.o.
Ing. Viera Sotníková, konatel'
M,M.Hodžu 6979120,960 01 Zvolen

45 604 738
202305BB29
sK2023058B29
V Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1B425/S
CSOB, a.s.
SKB4 7500 0000 0040 2250 3950

a

oBEc zÁnonce
PaedDr. Branislav Kázmer

Krtíšska I73l9B,991 06 Záhorce
00319694
202L243323

1,

2,

prehlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že sú oprávnení k právnym úkonom, a že na základe
vzájomnej dohody uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaníslužieb (d'alej len ,,zmluva").

článok r.
Predmet zmluvy a miesto realizácie

Poskytovatel' je slovenská právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať okrem iného aj
v predmete činnosti - verejné obstarávanie.
Poskytovatel' sa zavázuje, že pre objednávatel'a zabezpečí proces verejného obstarávania
realizovaného v rámci vyzvy: Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných sluŽieb pre vidiecke obyvatel'stvo
vrátane vol'ného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Kód výzvy: 22lPRVl2OL7.

článox tr.
Odplata za poskytnuté služby a platobné podmienky

Objednávatel'sa zavázuje zaplatiť poskytovatel'ovi za služby bližšie špecifikované v Clánku I.

tejto zmluvy a Prílohe č. 1 tejto zmluvy odplatu vo v,ýŠke 500,00 EUR bez DPH, slovom:
páťsto euro. V odplate sú zahrnuté všetky náklady poskytovatel'a, ktoré musí účelne
vynaložiť na poskytnutie služby v rozsahu určenom v tejto zmluve, vrátane nákladov
spojených s prípadnými revíznymi postupmi uplatnenými v rámci procesu verejného
obstarávania realizovaného v zmysle tejto zmluvy. Poskytovatel' je platca DPH.

1.



1,

2,

2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovatel'vyúčtuje objednávatel'ovi odplatu za poskytnuté
služby jednou faktúrou, a to:
a) faktúrou vystavenou v deň protokolárneho odovzdania 1 originálu dokumentácie

z procesu verejného obstarávania objednávatel'ovi - na suínu 500rOO EUR bez DPH,
slovom: páťsto euro.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' zaplatí poskytovatel'ovi fakturovanú sumu
bezhotovostne - prevodom na ÚČet, poskytovatel'a.
Faktúry poskytovatel'a musia spíňať obsahové náleŽitosti podl'a § 71 a nasl, zák. Č,

222l2OO4 Z.z,, o dani z pridanej hodnoty. V prípade, Že faktúra poskytovatel'a nebude
spíňať náležitosti stanovené právnym predpisom, objednávatel' je oprávnený vrátiť
poskfiovatel'ovi faktúru spáť a požiadať ho o prepracovanie faktúry; v takomto prípade
začne plynúť nová lehota splatnosti faktúry dňom doruČenia opravenej faktúry
objednávatel'ovi. Zmluvné strany sa dohodli, Že splatnost' faktúr je 7 dní od vystavenia
faktúry.
objednávatel'zaplatí poskytovatelbvi za omeŠkanie s plnením zmluvných závázkov
zmluvnú pokutu vo výške: 0,05 za každÝ deň omeškania s úhradou faktúry.

článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

objednávatel' odovzdá poskyLovatel'ovi všetky poŽadované doklady, ktoré sú nevyhnutné
pre splnenie povinnosti poskytovatel'a podl'a tejto zmluvy (zabezpeČenie procesu verejného
obstarávania v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy).
objednávatel' je povinný počas platnosti tejto zmluvy poskytnúť poskytovatel'ovi súČinnosť
pri plneníjeho povinnosti, a to minimálne v rozsahu uvedenom v Prílohe Č. 1 ktejto zmluve;
objednávatel' sa zavázule poskytnúť poskytovatel'ovi technickú Špecifikáciu predmetu
obstarávania, podrobný popis predmetu obstarávania, urČiť environmentálne charakteristiky
obstarávania, ak je to relevantné a sprístupniť mu všetl<y podklady a materiály t,ýkajúce sa
predmetu verejného obstarávania, ktoré sú uvedené v d'alších ustanoveniach tohto Článku.
poskytovatel' je povinný počas platnosti tejto zmluvy priebeŽne konzultovať

s objednávatel'om postup verejného obstarávania a zabezpečiť celý priebeh verejného
obstarávania tak, aby bol v súlade:
. s platnými právnymi predpismi SR (zákon č. 34312015 Z. z,, o verejnom obstarávaní

a pod,);
. Výzvou (Kód rnýzvy:22lPRVl2OL7 - d'alej len,,Výzva");
. všetkými Usmerneniami k Výzve zverejnenými na stránke http://www.apa.sk. /;
. Príručkou pre verejné obstarávanie v rámci VÝzw.
objednávatel' je povinný poskytnúť poskytovatel'ovi bez zbytočného odkladu Yýltu, vŠetky
usmernenia kltyzve, Príručku pre žiadatel'a v rámci vyzvy a tieŽ vŠetky nové usmernenia
k v/zve, ktoré budú vydané v čase prípravy verejného obstarávania podl'a tejto zmluvy, t,j,
po uzavretí telto zmluvy.

poskytovatel' je povinný riadne a včas zabezpečiť plnenie vŠetkých povinností objednávatel'a
ako obstarávatel'a, vypl,fuajúcich pre objednávatel'a:
. zo zákona č. 34312015 Z.z,, o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a

doplnkov;
. z realizácie verejných obstarávaní pre potreby Žiadosti o nenávratný finančný príspevo(

podanej v rámci Wzvy", a to najmá, nie však rnýlučne zYýzvy, zo vŠetkých Usmernení k
Yýzve a z Príručky pre verejné obstarávanie v rámci YÝzw.

Poskytovatel' je povinný poskytnúť objednávatel'ovi služby podl'a tejto zmluvy (ukonČiť
proces verejného obstarávania ako celku) v leho@ najneskór do 31.11.2OL7, V 9ipade, Že zo

sřany uchádzačov budú predložené žiadosti o nápravu, v dósledku čoho dójde k predlŽeniu procesu

verejného obstarávania, zmluvné sb,any *a zaváz$ú, že lehotu ukonČenia procesu verejného

obstarávania a teda dobu tvania tejto zmluvy, primerane predíŽia, a to vo forme prsomného dodatku

k tejto zmluve.

)J.

4,

4.

3.

5,



V prípade, že poskytovatel' pomoci (Riadiaci orgán) neschváli proces verejného obstarávania
alebo v prípade, že poskytovatel' pomoci (Riadíaci orgán) bude mať rnýhrady k procesu
verejného obstarávania z dóvodov zavinených poskytovatel'om, je poskytovatel'
povinný bez nároku na odplatu zabezpečiť objednávatel'ovi opakovaný proces verejného
obstarávania alebo nápravu procesu verejného obstarávania. V prípade opakovaného
procesu verejného obstarávania alebo jeho nápravy z dóvodov zavinených
objednávatelbm, sa zmluvné strany dohodnú na odplate za poskytnuté sluŽby formou
písomného dodatku k tejto zmluve.

V prípade omeškania poskytovatel'a so splnením povinností podl'a tejto zmluvy (bod 5 tohto
článku) vzniká objednávatel'ovi nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výŠke 0,02 o/o

z dohodnutej odplaty 1Čt. n bod 1 tejto zmluvy) za každý deň omeškania.

článot tv,
Skončenie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzaWára na dobu určitú - do v lehote najneskórdo3l.Il.20L7.
2. Zmluva zaniká:

7.

a)
b)
c)
d)
e)

uplynutím doby;
rr/poved'ou objednávatel'a - bod 3;
rr/poved'ou poskytovatel'a - bod 4;
zánikom poskytovatel'a;
dohodou zmluvných strán.

3. objednávatel' móže zmluvu vypovedat' s účinnosťou k poslednému dňu mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved' doruČená poskytovatel'ovi, Poskytovatel'
je povinný odo dňa účinnosti výpovede nepokračovať v činnosti, na ktorú sa rr/poved'
vzťahuje. Poskytovatel' je však povinný upozorniť objednávatel'a na opatrenia, ktoré sú
potrebné k tomu, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávatel'ovi
nedokončením činnosti poskytovatel'a. Za činnosť riadne uskutoČnenú do ÚČinnosti
výpovede má poskytovatel' nárok na úhradu nákladov, ktoré nevyhnutne alebo ÚČelne

vynaložil pri plnení svojho závázku a na primeranú čast' odplaty za poskytnuté sluŽby; pri
jej rnýške sa prihliada k rozsahu činnosti, ktorú poskytovatel' riadne uskutoČnil pri plnení
svojej činnosti.

4. Poskytovate!' móže zmluvu vypovedat' s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved' doručená objednávatel'ovi. Ku dňu
účinnosti rrýpovede, zaniká závázok poskfiovatel'a uskutočňovať Činnosť, na ktorú sa
zaviazal v tejto zmIuve. Pokial' by však prerušením Činnosti poskytovatel'a hroziIa
objednávatel'ovi škoda, je poskytovatel' povinný upozorniť objednávatel'a na to, aké
opatrenia je povinný urobiť k odvráteniu škody. Poskytovatel' je povinný takéto opatrenia
urobiť na požiadanie objednávatel'a, ak ich objednávatel' nemóŽe urobiť sám alebo
s pomocou iných osób. Za činnosť riadne uskutočnenú poskytovatelbm do ÚČinnosti
výpovede objednávatel'a má poskytovatel' nárok na Úhradu nákladov, ktoré nevyhnutne
alebo účelne vynaložil pri plnení svojho závázku a na primeranú Časť odpIaty za
poskytnuté služby; pri jej výške sa prihliada k rozsahu Činností, ktorú poskytovatel' riadne
uskutoČnil pri plnení svojej činnosti.

článok v.
záverečné ustanovenia

1. AkékolVek zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné výluČne v písomnej forme odsúhlasenej
obidvomi zmluvnými stranami, vo forme dodatku k zmluve.

2, Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou rryslovne neupravené, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.

3. Strany sa zavázujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovŠetkým
mimosúdnou dohodou.
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4, Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa po uzavretí tejto zmluvy stalo
neplatným, nebudú §ím dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú
povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť norrým, zodpovedajúcim úČelu tejto
zmluvy, ktory zmluvné strany sledovali v Čase jej podpisu.

5, Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti doručované zmluvnými stranami v súvislosti
s touto zmluvou sa považujú za doručené aj v prípade, ak druhá strana doručenie
preukázatel'ne odmietne, alebo ak pošta opakovane vráti zásielku ako nedoruČitel'nÚ, alebo
ak pošta opakovane vráti zásielku ako nevyzdvihnutú.

6, V prípade transformácie zmluvnej strany na inú právnu formu, jej rozdelenia, zlúČenia alebo
splynutia s iným subjektom, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na

nástupnícky subjekt.
7. Vo všetkých otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podl'a ustanovenÍ

Obchodného zákonníka; táto zmluva nadobúda platnosť a ÚČinnosť dňom jej podpisu
obidvoma zmluvnými stranami,

B, Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, priČom
poskytovatel'obdržíjedno vyhotovenie zmluvy a objednávatel'tri vyhotovenia zmluvy.

9, Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vóli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumitel'ne a úplne slobodne
prejavili, na dókaz Čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.

vo zvolene, dňq Jfl /ť /4?

""""""i"ř, ,"""""",
ing. Viera-P o t n í k o v á, konatel'

.O.V.S., s.r.o.
poskytovatel'

V Záhorciach dňa 30.10.2017

starosta

oBEc zÁnonce
objednávatel'
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