
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č .
_uzatvorená pod/'a ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika v,znení neskorších predpisov

čl. l.
Zmluvné strany

1. Klient:
Sídlo:
Zastúpenie:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:

Mesto Bytča
Námestie SR 1/1,01401 Bytča
Bc. Miroslav Minárčik, primátor
VÚB, a.s., pobočka Žilina
23525432 / 0200
SK12 0200 0000 00002352 5432
OO 321 192
2020626399
041 /5073923
podatelna@bytca.sk

PJ),_ 

(ďalej len "klient" v náležitom gramatickom tvare)

2. Poskytova tel':
Sídlo
Zastúpenie:
IČO:
DIČ:
Registrácia:
Číslo registra:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Telefón:
E-mail:

Verea, s.r.o.
Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
Ing. Vratislav Vetrák, konatel'
47 803 088
2024102278
Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30603/ R
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín
7308140001 / 5600
SK13 56000000 0073 0814 0001
00421 903 793 670
verea@verea.sk

(ďalej len "poskytovate/'" v náležitom gramatickom tvare)

čl. II.
Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou sa poskytovatel' zaväzuje, že bude klientovi poskytovať služby
v oblasti verejného obstarávania uvedené v tomto článku a klient sa zaväzuje zaplatiť
poskytovatel'ovi odplatu za poskytnuté služby v zmysle tejto zmluvy.

2. Poskytovatel' bude pre klienta poskytovať služby spočívajúce v zabezpečení
verejného obstarávania - konkrétne zabezpečí realizáciu verejného obstarávania:
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - "Doplnenie verejného
osvetlenia mesta Bytča".

3. Službami podl'a tejto zmluvy sa rozumie (podl'a druhu postupu verejného
obstarávania) najmä:
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a) príprava súťažných podkladov v zmysle informácií, vstupných podkladov
a pokynov poskytnutých klientom,
b) zverejnenie vyhláseného postupu zadávania zákazky v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní (zahŕňa vypracovanie príslušného typu oznámenia a jeho
odoslanie príslušným orgánom),
c) zabezpečenie činností súvisiacich s priebehom verejného obstarávania -
vysvetl'ovanie súťažných podkladov, otváranie ponúk, posudzovanie splnenia
podmienok účasti, vyhodnotenie ponúk, vypracovanie oznámení pre uchádzačov,
resp. záujemcov, riešenie prípadných žiadostí o nápravu a námietok,
d) vypracovanie a odoslanie príslušných oznámení po ukončení procesu
verejného obstarávania,
e) poskytovanie poradenstva pri realizácii postupu zadávania zákazky v zmysle
ods. 2 tohto článku.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovanie súťažných podkladov a odosielanie
všetkej korešpondencie vo verejnom obstarávaní bude zabezpečovať klient sám, na
svoje náklady, a to v zmysle pokynov dodaných poskytovatel'om

5. Služby podl'a tejto zmluvy budú poskytované v sídle poskytovatel'a okrem činností
uvedených v bode 2 písm. c), ktoré sa uskutočnia v sídle klienta, pokia l' nebude
medzi zmluvným stranami dohodnuté inak.

čl. III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovatel' je povinný vykonávať služby podl'a článku II. riadne a včas a v súlade
so zákonom Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Klient sa zaväzuje poskytovatel'ovi poskytovať všetku potrebnú súčinnosť - najmä
tým, že poskytovatel'ovi v dohodnutom termíne odovzdá všetky informácie
a dokumenty, ktoré sú potrebné pre riadne poskytovanie služieb podl'a tejto zmluvy.
To sa týka najmä informácií potrebných pre vypracovanie súťažných podkladov
a oznámení (najmä technický opis predmetu zákazky, za správnosť ktorého
nezodpovedá poskytovatel') a iných dokumentov a informácií (napr. mená
a priezviská členov komisie, ktorých navrhuje klient a pod.)

3. Klient sa zaväzuje, že bude poskytovatel'a vždy ihneď informovať o všetkých
informáciách, ktoré sa týkajú tohto verejného obstarávania - najmä mu okamžite
oznamovať doručenie akejkol'vek korešpondencie týkajúcej sa verejného
obstarávania, ktoré je predmetom tejto zmluvy a túto korešpondenciu mu
bezodkladne odstúpiť (poskytovatel' nenesie zodpovednosť za zmeškanie lehôt
v prípade, ak klient neinformuje poskytovatel'a včas, príp. mu včas nedodá potrebné
podklady).

/
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4. Klient sa zaväzuje
s poskytovatel'om (najmä
a rozhodnutia)

riadne a včas komunikovať na primeranej
mu poskytovať v prípade potreby ďalšie

úrovni
pokyny

5. Poskytovatel' sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám informácie, ktoré klient
označí ako dôverné alebo ako obchodné tajomstvo.

6. Poskytovatel' sa zaväzuje informovať klienta včas o všetkých skutočnostiach,
o ktorých sa dozvie pri realizácii tohto verejného obstarávania a ktoré by mohli mať
pre klienta význam pri jeho rozhodovaní.

čl. IV.
Odplata, platobné podmienky, zmluvné pokuty

1. Odplata za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisova predstavuje:
Cena: 900,- euro (slovom: deväťsto euro).
Poskytovatel' nie je platcom DPH.

2. V odplate uvedenej v odseku 1. sú zahrnuté aj náklady na poskytovatel'a ako napr.
náklady na telefón, cestovné a pod. V prípade, ak by bolo nevyhnutné cestovať mimo
miesta dohodnutého ako miesto poskytovania služieb (napr. na Úrad pre verejné
obstarávanie), príp. uskutočňovať telefonické hovory do zahraničia, bude o tieto
náklady zvýšená odplata uvedená v odseku 1 tohto článku.

3. V prípade, ak klient rozhodne o zrušení verejného obstarávania uvedeného
v článku II. tejto zmluvy, prípadne mu to nariadi Úrad pre verejné obstarávanie
z dôvodov, ktoré nezapríčinilo pochybenie poskytovateľa alebo z dôvodov, na ktoré
poskytovatel' klienta upozornil, zaväzuje sa klient uhradiť odplatu v plnej výške
uvedenej v odseku 1 tohto článku.

4. Odplata bude uhradená poskytovatel'ovi na základe faktúry, ktorú poskytovatel'
vystaví a doručí klientovi po odoslaní oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk
príslušného verejného obstarávania všetkým uchádzačom, prípadne po odoslaní
oznámenia o zrušení použitého postupu zadávania zákazky na Úrad pre verejné
obstarávanie.

5. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia klientovi.

6. Poskytovatel' zodpovedá za odbornosť poskytovaných odborných služieb vo
verejnom obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb a za ich
súlad so zákonom o verejnom obstarávaní a inými právnymi predpismi platnými
v SR. V prípade akéhokol'vek preukázaného pochybenia poskytovatel'a pri
poskytovaní služieb podl'a tejto zmluvy, je klient oprávnený požadovať zaplatenie
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zmluvnej pokuty vo výške dvojnásobku zmluvnej ceny uvedenej v odseku 1. tohto
článku.

7. Poskytovateľ má nárok uplatniť si úrok z omeškania za každý, aj začatý deň
omeškania s platbou splatnej faktúry vo výške 0,05 % z celkovej nezaplatenej
čiastky.

8. Klient má právo nárokovať si zrážky z dohodnutej zmluvnej ceny za poskytovanie
odborných služieb vo verejnom obstarávaní a súvisiacich konzultačných
a poradenských služieb vo výške 0,05 % z čiastky fakturovanej poskytovatel'om za
každý, aj začatý deň omeškania dodávky služieb oproti termínu dohodnutému s
poskytovateľom.

čl. V.
Odstúpenie od zmluvy

1. Klient je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto
zmluvy zo strany poskytovateľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie
tejto zmluvy tieto prípady, ak poskytovateľ:

aj bude preukázateľne poskytovať služby v rozpore s podmienkami dohodnutými
v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol poskytovateľ klientom v priebehu
poskytovania služieb písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu
neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,

bJ v rozpore s ustanovením tejto zmluvy prestal poskytovať služby alebo inak
prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,

ej bez predchádzajúceho súhlasu klienta, prevedie všetky, alebo niektoré práva
a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.

2. Poskytovatel' je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného
porušenia tejto zmluvy zo strany klienta. Zmluvné strany považujú za podstatné
porušenie tejto zmluvy tieto prípady, ak klient:
aj nebude poskytovať poskytovatel'ovi potrebnú súčinnosť podľa tejto zmluvy,
b) zatají poskytovatel'ovi relevantné informácie týkajúce sa predmetu zmluvy, ktoré

by mohli mať vplyv na rozhodnutie poskytovatel'a uzavrieť túto zmluvu alebo na
postup poskytovateľa pri plnení tejto zmluvy.

3. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomne doručené druhej zmluvnej strane a jeho
účinky nastávajú dňom doručenia druhej zmluvnej strane.

čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Klienta.
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2. Túto zmluvu je možné meniť a doplňať len formou písomných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť
neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy.

3. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých klient po jej podpísaní
obdrží dve vyhotovenia a poskytovatel' obdrží jedno vyhotovenie.

V Bytči, dňa: : .
r: ~ .rÓ, r"

VT v. dV.) j LG! rencme, na: : .

Poskytovatel' :Klient:

Mesto Bytča
Bc. Miroslav Minárčik

primátor

Verea, s.r.o.
Ing. Vratislav Vetrák

konafe/'

vhorvat
Zvýraznenie

vhorvat
Zvýraznenie

vhorvat
Zvýraznenie

vhorvat
Zvýraznenie

vhorvat
Zvýraznenie


