VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazka zadávaná podľa § 9 ods. 9 a nasl. zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet zákazky: Zmluva o poskytnutí služieb - poradenská činnosť pri
príprave a implementácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok
financovaný zo zdrojov EÚ a realizácií verejného obstarávania.
1.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov:
Mestské lesy Jelšava, s.r.o.
Sídlo:
Námestie republiky 500, Jelšava 049 16
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
31 686 541
Kontaktné miesto:
Mestské lesy Jelšava, s.r.o.
Kontaktná osoba:
Miroslav Mišanko
Telefón:
+421 (0) 58/4881118
Mobil:
+421 905 477 662
E-mail:
mestskelesyjelsava@stonline.sk
Internetová adresa:
www.msljelsava.sk
Mestské lesy Jelšava, s.r.o. je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

2.

Názov predmetu zákazky: Zmluva o poskytnutí služieb – poradenská činnosť pri príprave
a implementácii žiadostí o nenávratný finančný príspevok financovaný zo zdrojov EÚ a
realizácia verejného obstarávania.

3.

Druh zákazky: Prioritná služba - kategória služby: 11
Spoločný slovník obstarávania:
 79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie
 85312320-8 Poradenské služby

4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

5.

Hlavné miesto poskytnutia služby: Sídlo verejného obstarávateľa

6.

NUTS kód: SK032

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: menej ako 19 999, 00 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený uvedenú hodnotu prekročiť.

8.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi poradenstvo pri
príprave , spracovaní a podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovaný zo zdrojov
EÚ, jej implementácie počas obdobia realizácie projektu na základe Zmluvy o NFP a pri realizácii
verejného obstarávania podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení a to v rozsahu
a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a podľa špecifikácie a kalkulácie ceny uvedenej
v prílohách č. 1 a č. 2 tejto Výzvy. Predmetom zákazky sú aj právne služby bližšie špecifikované
v prílohe č. 1 tejto Výzvy.

9.

Termín poskytnutia služby: bude určený v objednávke na prípravu a realizáciu zákazky.
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11.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí v ponuke preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zák.
č. 25/2006 Z.z. predložením kópie dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktorá je predmetom
zákazky.

12.
12.1

Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky:
Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s Kalkuláciou ceny uvedenou v Prílohe č.2 tejto
Výzvy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný
obstarávateľ nie je platiteľom DPH.
Úspešný uchádzač (poskytovateľ) poskytne služby na základe objednávok verejného
obstarávateľa (objednávateľa) počas platnosti a účinnosti zmluvy. Faktúra bude vystavená v
termínoch podľa bodu 12.3.
Úspešný uchádzač je oprávnený fakturovať pri:
12.3.1
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok - 50% ceny objednávky pri objednaní
žiadosti o NFP a 50% po vypracovaní a predložení žiadosti o NFP príslušnému vyhlasovateľovi
výzvy.
12.3.2
Príprave a realizácii verejného obstarávania - 50% ceny pri vystavení
objednávky, 35% po otváraní časti ponúk "Ostatné" a 15% po úspešnom ukončení kontroly
vykonanej Riadiacim orgánom operačného programu. Verejný obstarávateľ je povinný
bezodkladne oznámiť ukončenie kontroly a výsledky kontroly verejného obstarávania
úspešnému uchádzačovi (dodávateľovi služby).
Splatnosť predloženej faktúry predloženej podľa bodu 12.1 až 12. 3 je do 14 dní odo dňa jej
doručenia verejnému obstarávateľovi. Faktúru uchádzač doručí v troch rovnopisoch.

12.2

12.3

12.4

13.

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:




Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby , ktoré sú predmetom zákazky,
Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky rovnakého alebo obdobného
charakteru ako predmet zákazky podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača
a profesionálny životopis osôb, ktoré budú plniť predmet zákazky.
V prípade, ak je uchádzač právnická osoba, môže uviesť referenciu fyzickej osoby,
ktorá ponúkané služby poskytuje, alebo ich v mene uchádzača vykonáva.
Navrhovanú cenu predmetu zákazky podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy podpísanú
štatutárnym zástupcom uchádzača;
Návrh zmluvy v súlade s Prílohou č. 3 tejto Výzvy, podpísaný štatutárnym zástupcom
uchádzača a s uvedením dátumu.




14.

Lehota na predkladanie ponúk: 05.06.2015 do 18:00 hod.
Ponuky s obsahom podľa bodu 13. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote
predkladanie ponúk v elektronickej podobe na e-mailovú adresu:
mestskelesyjelsava@stonline.sk

15.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH.
Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém
Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto ostatným
ponukám druhé, tretie, atď. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na
prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami

16.

Podmienky týkajúce sa zmluvy
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom
odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude
oznámené, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma.
Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného obstarávania bude
uzavretie zmluvy podľa § 269 ods. 2 obchodného zákonníka na dobu určitú do 31.12.2017.
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na rokovanie o uzavretí zmluvy, ktorá bude
uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto Výzve a s Prílohou č. 1 až Prílohou č. 3.
Navrhovaný rozsah a špecifikácia predmetu zákazky predložená uchádzačom podľa bodu 8
tejto Výzvy a podľa Prílohy č.1 a celková cena predmetu zákazky podľa Prílohy č. 2 Výzvy budú
prílohami uzavretej zmluvy.

2

17.
17.1

Ostatné požiadavky
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle
zák. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný
zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy
v centrálnom registri zmlúv a v dokumentov profile podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. v
aktuálnom znení.
Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad
a bez časového obmedzenia.

17.2

Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly,
auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ
uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a)
Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
b)
Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c)
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a
nimi poverené osoby,
d)
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e)
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f)
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.

18.

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve.
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené .

19.

Dátum odoslania tejto Výzvy vrátane Príloh č. 1 až 3 záujemcom: 03.06.2015

V Jelšave dňa: 03.06.2015
V súlade so zák. č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení vypracoval:
Miroslav Mišanko, kontaktná osoba verejného obstarávateľa

...............................................
Miroslav Mišanko
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Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk.
Špecifikácia a rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zmluvy je poskytnutie komplexných služieb:
A) Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovaný zo zdrojov Európskej únie.
Žiadosť musí byť pripravená tak, aby po obsahovej aj formálnej stránke zodpovedala všetkým
požiadavkám poskytovateľa NFP
a) Príprava, spracovanie, kompletizácia a podanie žiadosti o NFP.
b) Prípadné doplnenie žiadosti na základe požiadaviek Poskytovateľa NFP.
c) Komunikáciu s Poskytovateľom NFP.
d) Administratívna činnosť pri implementácii schváleného projektu.
e) Zabezpečenie právneho a iného poradenstva vo vzťahu k predmetu zákazky. Právne
poradenstvo nie je zastupovaním objednávateľa v sporovom konaní.
B) Príprava a realizácia verejného obstarávania zadávaného v súlade so zákonom číslo 25/2006
Z. z. v znení neskorších predpisov:
a) Vypracovanie časového harmonogramu verejného obstarávania.
b) Určenie postupu verejného obstarávania plánovaného projektu v súlade s rozpočtom projektu.
c) Určenie formy zadania predmetnej zákazky: elektronická podoba – zákazka zadávaná
prostredníctvom systému EVO, EKS alebo klasická listinná podoba.
d) Vypracovanie súťažných podkladov v spolupráci s obstarávateľom.
e) Po súhlase poskytovateľa NFP s vyhlásením predmetného verejného obstarávania, resp. po
kladnom výsledku Ex-ante kontroly na strane Poskytovateľa NFP odoslanie oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie Publikačnému úradu EÚ a deň po do
Vestníka úradu na zverejnenie (nadlimitná zákazka) alebo odošle výzvu na predkladanie ponúk
(podlimitná zákazka) na zverejnenie do Vestníka úradu, resp. zverejní výzvu v systéme EKS;
f) Po zverejnení vo Vestníku EÚ (nadlimitná zákazka), resp. po zverejnení vo Vestníku úradu
(podlimitná zákazka) odoslanie preukázateľným spôsobom súťažných podkladov na
zverejnenie v profile;
g) Zodpovedá za preukázateľné upovedomenie verejného obstarávateľa o jeho povinnosti
zverejniť dokumenty z realizácie verejného obstarávania určeným postupom podľa § 49a) zák.
č. 25/2006 Z.z. Zodpovedá za realizáciu samotného zverejnenie dokumentov verejného
obstarávania v profile.
h) Spracuje všetky oznámenia, ktoré sú v priebehu realizácie daného postupu verejného
obstarávania povinný zasielať UVO;
i) Vypracuje doklady potrebné k otváraniu ponúk, menovacie dekréty pre členov komisie
menovaných na otváranie ponúk, ich čestné vyhlásenia, doklady z vyhodnotenia podmienok
účasti a vyhodnotenia ponúk predložených v rámci danej zákazky;
j) Pripravuje a spracováva všetky prezenčné listiny, evidencie, zápisnice, oznámenia odpovede
verejného obstarávateľa na prípadné žiadosti záujemcov o vysvetlenie podmienok uvedených
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. vo výzve na predkladanie ponúk
a v súťažných podkladoch, žiadosti verejného obstarávateľa o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, žiadostí verejného
obstarávateľa o vysvetlenie ponuky, resp. vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky o vysvetlenie
ponuky a následné možné pozvanie uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom ďalšieho
vysvetlenia jeho stanoviska k vysvetleniu mimoriadne nízkej ponuky, oznámenia o výsledku
vyhodnotenia ponúk, výzvu úspešnému uchádzačovi na predloženie dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti (v prípade ak ich v ponuke predložil podľa § 34 ods.11 zák. č.
25/2006 Z.z.), výzvu úspešnému uchádzačovi na uzavretie zmluvy, správu o zákazke podľa §
21 ods.2 zák. č. 25/2006 Z.z.;
k) V prípade, ak uchádzač uplatní revízne postupy spracuje stanovisko verejného obstarávateľa
v prípade námietky pripraví dokumentáciu pre UVO;
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Po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom zákazky spracuje oznámenie o výsledku
verejného obstarávania, ktoré odošle Publikačnému úradu EÚ na zverejnenie a deň po do
Vestníka úradu (nadlimitná zákazka), resp. odošle Informáciu o uzavretí zmluvy do Vestníka
úradu (podlimitná zákazka);
m) Spracováva dokumentáciu z realizácie daného postupu verejného obstarávania a po jeho
ukončení ju odovzdá verejnému obstarávateľovi.
n) Pri plnení predmetu zákazky popísanej v tomto písmene poskytovateľ zabezpečí služby
právneho poradenstva vo vzťahu k predmetu zákazky. Právne poradenstvo nie je zastupovaním
objednávateľa v sporovom konaní.
o) V súvislosti s predchádzajúcimi písmenami bodu B/ zabezpečí všetky povinnosti obstarávateľa
a ručí za splnenie všetkých povinností obstarávateľa vyplývajúcich mu zo zákona číslo 25/2006
Z.z. v znení neskorších predpisov v rámci realizovaného verejného obstarávania.
l)

1. Verejný obstarávateľ počas platnosti a účinnosti zmluvy určuje nasledovný predpokladaný
rozsah poskytnutých služieb pri písaní Žiadosti o NFP a vo verejnom obstarávaní tovarov,
služieb a stavebných prác.
Názov služby
Žiadosť o NFP a implementácia projektu
Nadlimitná zákazka alebo podlimitná zákazka

Počet
1
1

2. Verejný obstarávateľ požaduje kvalitné poskytovanie služieb predmetu zákazky. Pre
predpoklad splnenia špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v bode 1. a 2 bodmi tejto Prílohy
uchádzač predloží:
2.1 zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky rovnakého alebo obdobného
charakteru ako predmet zákazky podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača,
2.2 profesionálny životopis osôb, ktoré budú plniť predmet zákazky.
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Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk
Navrhovaná cena predmetu zákazky – Kalkulácia ceny podľa špecifikácie predmetu zákazky uvedenej
v bode 8. a Prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk.
Postup verejného
obstarávania
Príprava žiadosti
o NFP a
implementácia
projektu
Verejná súťaž
nadlimitná alebo
podlimitná
Spolu

Jednotková
cena za
súťaž v €
bez DPH

Počet
súťaží

Suma v € bez
DPH

1

1

2

6

Výška DPH v €

Suma v € s
DPH

Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie ponúk
Návrh
Zmluva o poskytnutí služieb - poradenská činnosť pri príprave a
implementácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovaný zo
zdrojov EÚ a realizácií verejného obstarávania
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:
názov:
Mestské lesy Jelšava, s.r.o.
IČO:
31 686 541
DIČ:
2020500119
Sídlo:
Námestie republiky 500, 049 16 Jelšava
Štatutárny orgán:
Miroslav Mišanko, konateľ
Kontaktná osoba:
Miroslav Mišanko
E-mail:
mestskelesyjelsava@stonline.sk
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:
99625657/0200
IBAN:
SK0709000000000099625657
na strane jednej (ďalej len „objednávateľ“)
a
Obchodné meno:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Zodpovedný zástupca:
Tel.:
E-mail:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
na strane druhej (ďalej len „poskytovateľ“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1
Objednávateľ je verejným obstarávateľom podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov.

1.2
Táto zmluva sa uzatvára na účel poskytnutia služieb poradenstva podľa predmetu zmluvy
a k tomu súvisiaceho právneho poradenstva v súlade s predmetom tejto zmluvy.
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1.3
Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie tohto zmluvného vzťahu bude realizované titulom tejto
zmluvy na každú požadovanú službu uvedenú v článku II. tejto zmluvy.

Článok II.
Predmet zmluvy
2.1
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi poradenstvo pri
príprave, spracovaní a podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovaný zo zdrojov EÚ, jej
implementácie počas obdobia realizácie projektu na základe Zmluvy o NFP a pri realizácii verejného
obstarávania podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení a to v rozsahu a za podmienok dohodnutých
v tejto zmluve a podľa špecifikácie a kalkulácie ceny uvedenej v prílohách č. 1 a č. 2 tejto zmluvy.
Predmetom zmluvy sú aj právne služby bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2.2
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi poradenstvo podľa predmetu zmluvy
a k tomu súvisiaceho právneho poradenstva v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky
a Európskej únie s najvyššou odbornou starostlivosťou, na požadovanej úrovni a v požadovanom čase.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu podľa Prílohy č. 2 zmluvy.
2.3
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä tým, že
poskytovateľovi v dohodnutom čase oznámi všetky informácie a predloží mu všetky dokumenty
potrebné pre riadne plnenie tohto zmluvného vzťahu.
2.4
Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly súvisiaci s plnením povinností podľa tejto
zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy oprávnenými osobami a poskytnúť im
potrebnú súčinnosť.
2.6
Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa od
objednávateľa dozvie počas tohto zmluvného vzťahu a bude ich považovať za informácie dôverné.
2.7
Poskytovateľ je povinný pri plnení tohto zmluvného vzťahu postupovať podľa podmienok
dohodnutých v tejto zmluve a zaväzuje sa postupovať s najvyššou odbornou starostlivosťou, konať
čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne prostriedky a v záujme objednávateľa uplatňovať
všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za prospešné na účel riadneho plnenia povinností podľa
tejto zmluvy. Pritom je tiež povinný dbať na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych a iných
služieb s dôsledným rešpektovaním súvisiacej platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie
dotýkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu.

Článok III.
Odplata, platobné podmienky
3.1
Odplata za poskytnutie predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy a jej prílohy č. 1 je stanovená
dohodou zmluvných s poukázaním na zákon číslo 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri rešpektovaní zákona č. 18/1996 Z .z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov ako cena maximálna a konečná.
3.2

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dojednanú odplatu.

3.3
Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude poskytovať svoje služby titulom tejto zmluvy
v súlade so zmluvnými dojednaniami uvedenými v tejto zmluve.
3.4
Ak objednávateľ zistí nesprávnosť alebo neúplnosť faktúry, objednávateľ je oprávnený vyzvať
poskytovateľa, aby nedostatky odstránil alebo doplnil, a na tento účel je povinný poskytnúť mu potrebnú
súčinnosť. Poskytovateľ je povinný opätovne doručiť faktúru s prílohami bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy na doplnenie alebo odstránenie náležitostí. Po opätovnom
doručení opravenej/doplnenej faktúry a jej všetkých príloh sa počíta lehota splatnosti odznova. Faktúru
a jej prílohy je možné vrátiť opakovane iba v prípade, ak poskytovateľ napriek tomu, že bol vyzvaný,
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chybu neopravil, alebo sa chyba vyskytla v doplnených/zmenených údajoch; v takom prípade má
objednávateľ právo opakovane žiadať o prepracovanie faktúry a jej príloh a lehota po ich doručení plynie
odznova.
3.5
Faktúra vystavená poskytovateľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a obsahovať:
obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa, meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa, číslo zmluvy, číslo
faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu a IBAN, na
ktorý má byť platba poukázaná, názov podpornej služby, výšku ceny bez dane, sadzbu dane,
fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, názov projektu, podpis oprávnenej osoby.
3.6
Odplata podľa bodu 3.1 a 3.2 tohto článku je splatná do 14 dní odo dňa doručenia riadne
vystavenej faktúry poskytovateľom objednávateľovi, prostredníctvom banky na účet poskytovateľa
uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, alebo na iný účet, ktorý poskytovateľ na tento účel objednávateľovi
vopred písomne oznámi. Faktúry objednávateľ doručí v troch rovnopisoch.
3.7

Poskytovateľ je oprávnený fakturovať:

3.7.1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - 50% ceny objednávky pri zahájení spracovania
žiadosti o NFP a 50% po vypracovaní a predložení žiadosti o NFP príslušnému vyhlasovateľovi výzvy
/poskytovateľovi NFP/.
3.7.2. Realizáciu verejného obstarávania - 50% ceny pri zahájení verejného obstarávania, 35% po
otváraní časti ponúk "Ostatné" a 15% po úspešnom ukončení kontroly vykonanej Riadiacim orgánom
operačného programu.
3.8 Objednávateľ bezodkladne oznámi ukončenie kontroly a výsledky kontroly verejného obstarávania
poskytovateľovi uvedenom v záhlaví tejto zmluvy.

Článok IV.
Miesto plnenia a plnenie predmetu zmluvy
4.1

Miesto plnenia zmluvy: sídlo objednávateľa.

4.2
Predmet zmluvy určený v tejto zmluve je splnený:
4.2.1. Podaním žiadosti o NFP poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku, resp.
príslušnému riadiacemu alebo sprostredkovateľskému orgánu, ktorý je poskytovateľom NFP.
4.2.3. Po zrealizovaní verejného obstarávania a úspešnom ukončení administratívnej kontroly
vykonanej Riadiacim orgánom operačného programu.

Článok V.
Sankcie
Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z odplaty dohodnutej v
článku III, bod 3.7. tejto zmluvy pre konkrétnu realizovanú činnosť, a to za každý deň omeškania
realizácie objednávky spôsobeného poskytovateľom, najviac však 15% z odplaty bez DPH.

5.1

5.2
Poskytovateľ môže uplatniť nárok na úrok z omeškania v súlade s platnou právnou úpravou
Slovenskej republiky v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením odplaty za poskytovanie
poradenských služieb.

Článok VI.
Zánik zmluvy
6.1
Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím doby dohodnutej zmluvnými stranami
v tejto zmluve alebo písomnou dohodou zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením od zmluvy
dňom uvedeným v článok .VI ods. 6.4 s poukázaním na článkom. VI ods. 6.2 a 6.3. tejto zmluvy.
6.2
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo
strany poskytovateľa. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje skutočnosť, ak poskytovateľ:
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a)

b)
c)
d)

poskytuje poradenské služby v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve
a ktoré poskytovateľ neodstránil napriek písomnému upozorneniu objednávateľa
v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu na tento účel,
v rozpore s touto zmluvou prestal poskytovať poradenské služby alebo inak prejavil
úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,
bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previedol všetky alebo niektoré práva
alebo záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby alebo
neplní poskytovanie predmetu zmluvy v súlade s ustanoveniami zák. č. 25/2006 Z.z.
v znení neskorších predpisov, súvisiacou platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
a Európskej únie.

6.3
Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných
podmienok zo strany objednávateľa. Za podstatné porušenie zmluvných podmienok sa považuje
skutočnosť, ak objednávateľ:
a)
neposkytuje objednávateľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne poskytnutie
poradenských služieb zo strany poskytovateľa,
b)
úmyselne zatají poskytovateľovi relevantné informácie týkajúce sa verejného
obstarávania, ktoré by mohli mať vplyv na uzavretie tejto zmluvy alebo na postup
poskytovateľa pri plnení tejto zmluvy,
c)
nezaplatí objednávateľovi riadne a včas dohodnutú odplatu alebo
d)
núti poskytovateľa k činnosti, ktorú možno kvalifikovať ako protizákonnú.
6.4
Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia
a jeho účinky nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

Článok VII.
Osobitné ustanovenia
7.1 Vzhľadom k tomu, že Občiansky zákonník neupravuje tento typ zmluvy, zmluvné strany sa dohodli,
že zmluvný vzťah bude vychádzať z tejto zmluvy a riadiť sa predovšetkým ustanovením § 51 a násl.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacou platnou legislatívou Slovenskej
republiky, ktorá sa uplatňuje v rámci tohto zmluvného vzťahu.
7.2
Objednávateľ vyhlasuje a svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že vzhľadom k svojmu
právnemu postaveniu je subjektom, ktorý v súlade so zákonom číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a zákonom číslo 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov, povinne zverejňuje uzatvorené zmluvy na svojom webovom sídle.
7.3
Poskytovateľ vyhlasuje a svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že na základe článku VII
ods.7.2 tejto zmluvy v spojitosti so zákonom číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov súhlasí so spracovaním a zverejnením tejto zmluvy a svojich osobných
údajov na webovom sídle objednávateľa.

Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
8.1
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa zákona číslo 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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8.2
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. V prípade, že dôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom, ako prijímateľom nenávratného finančného
príspevku a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, zmluvný vzťah založený touto
zmluvou končí dňom ukončenia zmluvy o nenávratný finančný príspevok medzi objednávateľom, ako
prijímateľom nenávratného finančného príspevku a poskytovateľom nenávratného finančného
príspevku, ktorý bude taxatívne uvedený v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
ktorú uzatvorí objednávateľ ak splní podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku.
8.3
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. V prípade, že objednávateľ nesplní podmienky
poskytnutia nenávratného finančného príspevku, nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku a táto skutočnosť nebude zapríčinená neodborným splnením
záväzkov poskytovateľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy, zmluvný vzťah založený touto zmluvou
končí dňom zamietnutia žiadosti objednávateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
8.4
Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dodatok musí
byť uzatvorený tak, že dodatok je kontinuálne číslovaný arabskými číslicami. Zmenu zmluvy je možné
urobiť iba po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s ustanoveniami zákona číslo 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
8.5
Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ po jej podpísaní obdrží
jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
8.6
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
8.7
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha 1: Špecifikácia a rozsah predmetu zmluvy
Príloha 2: Cena predmetu zmluvy

V .......................... dňa ............................

V ............................ dňa ............................

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

.........................................
Miroslav Mišanko, konateľ

.........................................
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