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Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania  

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

z.č. 12082019 

 

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ:     Obec Habovka   

Sídlo:    Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka   

Zastúpený:      JUDr. Alojz Lajčin, starosta obce   

IČO:                     00314471   

DIČ:    2020561620   

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. Nižná   

IBAN:   SK81 0200 0000 0009 2382 8332   

     

 

(ďalej v texte len „Objednávateľ“) 

   

a 

 

Poskytovateľ:    CERTIS, s.r.o.  

Sídlo:    Miletičova 99/5A, Bratislava – mestská časť Ružinov  821 08  

Zastúpený:    Ing. Róbert Tassy, konateľ    

IČO:    50 182 773  

DIČ:    2120211720 

IČ DPH:    SK2120211720 

Bankové spojenie:    Tatra banka, a.s.   

IBAN:                      SK34 1100 0000 0029 4902 0082  

 

(ďalej v texte len „Poskytovateľ“) 

 

(ďalej spolu objednávateľ a poskytovateľ  aj ako "zmluvné strany")  
 

 

I. 

Rozsah poskytovania služieb 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto  zmluve a za podmienok v nej uvedených, pre 

objednávateľa vykoná a zariadi činnosti spojené s realizáciou verejného obstarávania – zadávanie 

podlimitnej zákazky cez portál IS EVO na predmet zákazky „Realizácia projektu protipovodňovej ochrany 

obce Habovka“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.  

 

II. 

Odmena poskytovateľa a platobné podmienky 

 

II.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytovanie služieb v zmysle článku I. tejto zmluvy sa objednávateľ 

zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu v celkovej výške: 
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  3 000,- EUR bez DPH 

 DPH: 600,- EUR  

 Cena celkom: 3 600,- EUR  

 za zrealizované verejné obstarávanie uvedené v bode I. tejto zmluvy v súlade s bodom II.3. tejto 

zmluvy. 

 

II.2.  V odmene sú zahrnuté všetky  náklady poskytovateľa spojené s poskytovaním služieb. 

 

II.3.   Odmena bude uhradená na základe faktúry vystavenej poskytovateľom po ukončení procesnej stránky 

verejného obstarávania, resp. po odovzdaní kompletnej dokumentácie zo zrealizovaného verejného 

obstarávania objednávateľovi zákazky. Za ukončenie procesnej stránky verejného obstarávania sa 

považuje uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom a následne zaslanie informácie o výsledku 

verejného obstarávania do Vestníka ÚVO resp. zrušenie verejného obstarávania  a zaslanie 

informácie o zrušení použitého postupu do Vestníka ÚVO. Splatnosť faktúry je 20 dní od doručenia 

faktúry objednávateľovi. Ak dôjde ku zrušeniu použitého postupu  z dôvodu, ktorý spôsobil alebo za 

ktorý je zodpovedný výlučne poskytovateľ, čo vie objednávateľ jednoznačne preukázať, nepatrí 

poskytovateľovi žiadna odmena. Ak dôjde ku zrušeniu použitého postupu z dôvodov nepridelenia 

NFP alebo z dôvodov, ktoré zapríčinil výlučne objednávateľ, čo vie poskytovateľ jednoznačne 

preukázať, patrí poskytovateľovi odmena v súlade s bodom II.1 tejto zmluvy. 

 

II.4.  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry stanovené v zmysle aktuálne platnej legislatívy. V 

prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené 

náležitosti,  je  to  dôvod  na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota 

splatnosti v danom prípade začne  plynúť až po  doručení novej faktúry objednávateľovi. 

 

 

III. 

Práva  a povinnosti zmluvných strán 

 

III.1.  Poskytovateľ je povinný za súčinnosti objednávateľa dôsledne chrániť práva a oprávnené záujmy 

objednávateľa. 

 

III.2.  Objednávateľ sa zaväzuje vytvárať poskytovateľovi riadne podmienky potrebné na plnenie jeho 

úloh, objednávateľ sa najmä zaväzuje, že bude pri dodržaní platných právnych predpisov riadne 

a včas pravdivo poskytovať všetky informácie a podklady vyžadované poskytovateľom, ktoré môžu 

mať vplyv na poskytovanie služieb poskytovateľom.  

 

III.3.  Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 

v súvislosti s poskytovaním služieb. 

 

III.4.  Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa, ak poskytovateľ ani pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti  nemohol zistiť 

ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil  objednávateľa, a ten na ich použití trval.  

 

III.5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude na základe požiadavky objednávateľa súčinný pre všetky kontroly, 

ktoré sa budú týkať procesnej stránky verejného obstarávania predmetu zákazky uvedeného 

v článku I. tejto zmluvy a to počas realizácie verejného obstarávania, aj po ukončení procesu 

verejného obstarávania. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
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a. Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu alebo SIEA a 

nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ. 

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

IV.1.  Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve bližšie upravené sa budú spravovať 

ustanoveniami Obchodného zákonníka obsahom im najbližšími a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými v SR. 

 

IV.2.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do právoplatného ukončenia procesnej stránky 

verejného obstarávania (viď bod II.3 tejto zmluvy)  a vstupuje do platnosti jej podpísaním obidvoch 

zmluvných strán a účinnosti dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa osobitného predpisu.   

 

IV.3.  Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán len písomne 

vo forme dodatkov k tejto zmluve. 

 

IV.4.  Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch; jeden rovnopis obdrží objednávateľ a jeden 

poskytovateľ. 

 

 

V Habovke, dňa 12.08.2019                                            V Bratislave, dňa 12.08.2019 

 

 

     Za objednávateľa:        Za poskytovateľa: 

 

 

 

     JUDr. Alojz Lajčin                                                           Ing. Róbert Tassy 
       starosta obce                                     CERTIS, s.r.o.-   konateľ 
       

 

 

 

 

 

 

 

 


