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ZMLUVA 

o poskytovaní odborného poradenstva  
pri verejnom obstarávaní 

č. 201907 
 

uzavretá podľa §269 a násl. Obchodného zákonníka č 513/91 Z. z. 
 
 

I. Zmluvné strany. 
 

1.1.   Objednávateľ:  Obec  Jakubova Voľa 
 Sídlo:    Obecný úrad, Jakubova Voľa 67 

 Zastúpený:   Ing. Magdaléna Sasaráková – starostka obce 
 IČO:    00037174 
 DIČ:    2020711506 
 Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

 Číslo účtu IBAN:      SK36 5600 0000 0085 9331 8001   
 
 (ďalej len „objednávateľ')    

 
      
1.2.   Dodávateľ:   ALI TENDER, s.r.o. 
      Obrancov mieru 68, 080 01 Prešov 

 IČO:    50173723 
 DIČ:    2120210411 
 Bankové spojenie:  SLSP, a.s. 

 Číslo účtu IBAN:      SK1609000000005111427034 
     
  (ďalej len „poskytovateľ') 

 
  
 

 
II. Predmet zmluvy. 

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude počas 
platnosti tejto zmluvy v rozsahu podľa potrieb objednávateľa poskytovať komplexné 
poradenské služby pri verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), zákaziek na 
dodávku tovaru, poskytovanie služieb a  uskutočňovanie stavených prác  (v rozsahu § 117 
ZVO – zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami).  

2.2.  V rámci poradenských služieb poskytovateľ v súčinnosti s objednávateľom zabezpečuje 
tieto činnosti: 

- všeobecné poradenské služby, 
- vypracovanie (aktualizácia) smernice verejného obstarávania, 
- príprava plánu verejného obstarávania, 
- riadenie a organizovanie postupov verejného obstarávania na dodávky 

tovaru, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác (v rozsahu 
§ 117 ZVO – zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami) 
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- zabezpečenie komunikácie s Úradom pre verejné obstarávanie, resp. so 
Sprostredkovateľskými a Riadiacimi orgánmi poskytujúcimi NFP, 

- zabezpečenie zverejňovania potrebných dokumentov na stránke Úradu 
pre verejné obstarávanie, vrátane profilu verejného obstarávateľa 
a informačného systému EVO. 
 

2.3.  Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu. 
 

III. Doba platnosti zmluvy. 
3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.04.2019 do 31.12.2022 
3.2.  Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy kedykoľvek odstúpiť bez 

uvedenia dôvodu.  
3.3.  V prípade predčasného ukončenia platnosti zmluvy sa výpovedná lehota stanovuje na 

1 kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni 
doručenia výpovede druhej strane. 

 
 

IV. Cena za realizáciu. 
4.1.  Cena za poskytnutie odbornej pomoci bola stanovená dohodou zmluvných strán. 
4.2.  Uvedená cena obsahuje všetky náklady spojené s poskytnutím predmetnej služby. 
4.3.  Cena za plnenie predmetu zmluvy je dohodnutá na sumu  600,00 € za jeden 

kalendárny rok.  
4.4.  Poskytovateľ nie je platcom DPH. 

 
 
 

V. Podmienky plnenia. 
5.1.  Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy v súlade s podmienkami tejto 

zmluvy, požiadavkami objednávateľa a v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

5.2.  Poskytovateľ sa zaväzuje pristupovať ku všetkým poskytnutým informáciám a 
podkladom ako k dôverným a uchovať ich v tajnosti voči tretím osobám. 

5.3.  Objednávateľ aj poskytovateľ sú povinní zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní 
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku 
súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.  

5.4.  Objednávateľ poskytne poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu 
zmluvy. 

5.5.  Poskytovateľ sa zaväzuje znášať všetky škody, vrátane pokút a penále, ktoré 
objednávateľovi vzniknú v dôsledku chybného rozhodnutia poskytovateľa, alebo 
v dôsledku nesplnenia si povinnosti poskytovateľa.  

5.6.  Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neposkytnutia 
potrebnej súčinnosti objednávateľom. 

5.7.  Objednávateľ aj poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
informáciách, o ktorých sa dozvedia počas plnenia predmetu tejto zmluvy a ktoré sú 
dôverné alebo predmetom obchodného tajomstva. Táto povinnosť mlčanlivosti sa 
nevzťahuje na informácie, ktorých zverejnenie si vyžaduje iný právny predpis alebo 
ktoré sú všeobecne známe alebo ktoré už boli zverejnené. 
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VI. Platobné podmienky. 
6.1.  Cena za plnenie predmetu zmluvy bude hradená priebežne rovnomerne v každom 

kalendárnom štvrťroku vo výške 150,00 € na základe faktúry – daňového dokladu. 
Splatnosť faktúr je 14 dní od ich doručenia objednávateľovi. 

 
 

VII. Vyššia moc. 
7.1.  Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie 

zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku 
vyššej moci. Ako prípady vyššej moci platia pre účely tejto zmluvy: vojna, mobilizácia, 
povstanie, živelné pohromy, kalamita, štrajk ... 

7.2.  Ten zmluvný partner , ktorý sa odvoláva na vyššiu moc je povinný toto oznámiť druhej  
strane najneskôr do 5 dní od vzniku tejto okolnosti. Na požiadanie toho zmluvného 
partnera, ktorému boli avizované okolnosti vyššej moci je povinný avizovateľ predložiť 
hodnoverný dôkaz. 

 
 
 

VIII.  Záverečné ustanovenia. 
8.1.  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane jeden. 
8.2.  Každá zmena musí byť realizovaná písomne, formou obojstranne odsúhlaseného 

dodatku k tejto zmluve. 
8.3.  Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. 
8.4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu oprostenú akýchkoľvek 
omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
 
 
 
 
 
V Jakubovej Voli  29. 3 . 2019    V Prešove ....................... 
 
 
 
 
 
 
 ......................       .................... 
    Objednávateľ:       Dodávateľ: 
 


