
ZIMLTJYA
o poskytovaní sluáieb súvisiacich s verejnym obstarávaním

uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákonaé, 5|3/l99l Zb. Obchodn! zákonník v nteníneskor§ích predpisov
(d'alej len ,,ObZ") (d'alej len ,,Zmluva

L2.

1.1. Objednávatel'
obchodné meno:
Sídlo:
Zastupeny:
ICO:
DIÖ:

Sídlo:
79stupeny:
ICO:

öíslo úötu:
IBAN:

(d'alej len,,obj edn áv ateí o' alebo,,verej n} obstarávatel"')

Poskytovatel'
Obchodné meno: eMeM Consulting s.r.o.

ÖHnok I.
Zmluvnó strany

Obec Potönske Lúky
Potönske Lúky 41, 930 52P
Ladislav Varga - staíosta
37842846
202170079I

Námestie sv. Mikulá§a 8/8, 064 01 Stará l]ubovüa
Gabriela Mertifiaková, konatel'
47 I27 830

3128494453l0200
SK61 0200 0000 003I2849 4453

Zapísany v Obchodnom registri Okresného súdu Pre§ov, Odd.: Sro, VloZkaó.278lIlP
DIC: 2023748881
tÖ opH: SK2023748881
Bankové spojenie: VUB, a,s.

(d'alej len,,poskytovatef")

ÖHnok II.
Predmet zmluvy

2.L Predmetom tejto zmluvy je závázok Poskytovatefa poskytovat' pre Objednávatefa
odbomé poradenské a konzultaöné sluZby v zmysle ustanovení zákona ó. 2512006 Z.z.
overejnom obstarávaní aozmene adoplnení niektorych zákonov vzneni neskor§ích
PredPisov (d'alej len ,,ZYO") v súvislosti s verejn}m obstarávaním na uskutoönenie
stavebn;ich prác v rámci projektu s názvom ,,Modernizácia miestnej infra§truktury v
obci PotÖnske Lúky", vyzva na predkladanie Ziadostí o nenávratny finanön} príspevok
Ö. 13/PRVl20I5, podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlep§ovania
alebo roz§irovania v§etk/ch druhov infra§truktur malych rozmerov vrátane investícií do
energie z obnovitefn;fch zdrojov a úspor energie - Investície do vytvarania, zlep§ovania
alebo roz§irovania v§etkych druhov infra§truktur malych rozmerov:

o odporuÖÍ najvhodnej §í postupu zadávania zákazl<y vo vzt'ahu k predmetu zákazky ,
j eho predpokladanej hodnote a záujmom verej ného obstarávatel'a;

. v spolupráci s verejn}m obstarávatefom pripraví a vypracuje uröenie
predpokladanej hodno ty zákazky ;

o v}pracuje oznámenie súvisiace s vyhlásením verejného obstarávania
azabezpeéenie jeho zverejnenia v súlade so ZVO;

. v spolupráci s verejnym obstarávatelom pripraví a vypracuje sút'aZné podklady;
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o vedie evidenciu záujemcor,. lítrl1 si p:er zali sút'aZné podklady;
. vyhotoví, po dohode s r etejnr'ii eTb-rtarár,atel'om, menovacie dekréty ölenov

komisie na otváranie a r,l,hocinocovanie ponúk (vrátane predloZenych dokladov

|fkajúcich sa osobného postal,enia- ekonomického a finanöného postavenia
a technickej a odbornej spösobilursii r. ktoré boli predloZené uchádzaémi;

o vypracuje öestné vyhlásenia pre ölenol, komisie na otváranie a vyhodnocovanie
ponúk;

o vspolupráci sverejnym obstarár-atelom vypracuje odpovede vprípade, Le

záuj emca p oZiada o vysvetl eni e s út aznj c h p o dkl adov ;

. vedenie evidencie uchádzaöor,. k-ton predloZili sűt'aZné ponuky;

. vypracuje prezenönú listinu zo zasadnutia komisie na otváranie obálok
s ponukami (öasti ,,Ostatné" aj öasti ..Kritéria");

o zabezpeöí úöast' svojho zástupcu na zasadnutí komisie na otváraní ponúk (bez
práv a hodnotit') (öasti,,O statné" aj ö asti .,Kritéria") ;

o v prípade potreby vypracuje v/zru na písomné vysvetlenie ponúk;
o vypracuje zápisnice zotvátania ponúk. vyhodnotenia splnenia podmienok úöasti

a vyhodnotenia ponúk - öast' ,,Ostatné'':
. v prípade potreby vypracuje oznámenia uchádzaöom o vylúöení ponuky z procesu

verej ného obstarávania;
. vypracuj e zákonné oznámenialinformácie súvisiace s procesom hodnotenia

splnenia podmienok úöasti a hodnotenia ponúk;
. vypracuje text oznámenia o v;fsledku verejného obstarávania;
. vypracuj e a za§|e elektronickou formou oznámenie o vysledku verejného

obstarávania Publikaönému vestníku Európskej únie (ak sa vyZaduje) a do

Vestníka verej ného obstarávania Slovenskej republiky.

2.2. Súöast'ou öinností uvedenych v bode 2.1, tejto Zmluvy nie je:
. definovanie a opis predmetu zákazky;
o delegovanie osöb do komisie na otváranie, resp. hodnotenie ponúk, okrem

delegovania j ednej osoby bez práv a hodnotit'.

2.3. Za definovanie a opis predmetu obstarávania zodpovedá Objednávatef . Poskytovatel' pri
tejto öinnosti upozorní Objednávatefa na pravidlá a podmienky, ktoré pri definovaní
a opise predmetu obstarávania stanovuje ZVO,

2.4. Objednávatef je tieZ oprávneny navrhovat' podmienky úöasti vo verejnom obstarávaní.
Ak ho v§ak Posklovatef písomne upozorní, Ze jeho návrh nie je v súlade so ZVO
a Objednávatef na fiom napriek tomu trvá, nesie Objednávatef plnú zodpovednost' za
následky takéhoto postupu.

2,5. Objednávatef je povinnj bezodkladne informovat' poskytovatel'a o:

2.5:. uzavretí zmluvy akaidéhojej dodatku,
2.5.2. dodaní a prebratí tovaru,
2.5.3. sume skutoöne uhradenej za dodany tovar,

Ölánok III.
Zák|adné práva a povinnosti zmluvnych strán

3.1. Objednávatef odovzdá a poskyne v Poskytovatefom poZadovanej lehote, obsahu a

kvalite, Poskytovatefovi v§etky informácie a dokumenty potrebné k splneniu jeho 
i
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3.3,

3.4.

?5

3.2.

povinností vypljvajúcich z tejto Zmlrrvy (v pdpade nejasností Poskytovateli vYzve
'objednavatefá na poskytnutie konHtnych informácií a dokumentov e-mailom).

objednávateli zodpóvedá za vöasnosf doruöenia vy§§ie uvedenych informácií a
dokumentov, ich iprávnost', pravüvosf a úplnost'. Objednávateli Poskytovatel]ovi

poskytne svoju súöinnost' v rozsahu potrebnom pre splnenie jeho Povinností
vypl;fvajúcich z tejto Zmhxy.

pokial' nedöjde Objednávatel]om k splneniu povinnosti uveden}ch v bode 3.1 tejto

Zmluvy (ak nedoda/nepotvrdí informácie o podmienkachsifaíe - najmá §Pecifikáciu a

podmiéni.y úöasti v súlade so Z}IO a odövodnen}mi öasovymi poZiadavkami

iroskytovátela), a to ani do primeraného termínu uvedeného vo qfzve poskytovatelia

(prosiredníctvom elektronickej po§ty), Poslqrtovatef möZe preru§it' práce na Úlohe,

ktorej sa poru§enie povinností tYka V takomto prípade Objednávatel' svojím

ome§kaním neumoZní Poskytovateliovi poskytnút' plnenie dohodnuté v tejto Zmluve s

dösledkom vzniku naroku Poskytovatefa na 30 % odmeny uvedenej v bode 6.1 tejto

Zm1uvy splatného do 14 dní odo dia uplynutia náhradného termínu vo vy§§ie uvedenej

vyzve Poskytovatella.

poru§ením povinností Objednávatela nie je, pokiali je poskytnutie informáciíviazané na

súhlas tretej osoby poZadovan} na zákJade zékona, a táto osoba nedá k zverejneniu

informácií svoj súhlas. Aj v tomto pfipade möZe Poskytovatef preru§it' Práce na

konkrétnej úlohe obdobne ako zapodmienok stanoven;ich v Ölanku 3.2 tejto ZmluvY (s

v}nimkou vzniku naroku na3OYo tam uvedenej odmeny).

poskytovateli poskytne Objednávateliovi na zaklade jeho predchádzajúcej v!'zvY

informácie o postupe plnenia zadanq úlohy v primeranej lehote.

poskytovatel' je povinn;i plnit' svoje povinnosti vyplyvajúc e z íejto Zmluvy s odbornou

starostlivost'ou, iiadrre a vöas, a to v súlade s pokynmi Objednávatefa. Od pokYnov

objednávatel]a sa möZe odchflit'iba vtedy, ak je to v zilljme Objednávatefa a pokiaf si

nemöZe vyZiadat jeho súhlas vopred.

ÖHnok IV.
Zodpovednost' poskytovatel'a

4.L poskytovateli zodpovedá Objednávatel'ovi za §kodu, ktorá Objednávatefovi vznikne v

dösledku toho, Ze Objednávateli postupoval podlia vyslovného odporuÖenia

obsiahnutého v akomkofvák písomnom dokumente vypracovanom pre Objednávatel'a
poskytovatel]om. Uvedené nóplatí, ak Poskytovatel Objednávatel'a na riziko vzniku

§kod} spojené s odporuöan}m upo"orrril, alebo ak bol tento dokument oznaÖen;f ako

pracovná verziaalebo niesol iné podobné oznaöenie.

4,z. poskytovateli nezodpovedá Objednávatellovi za §kodu, ktorá mu v súvislOsti S
posk}tnutjmi poradensk;fmi sluZbami vznikla nad rámec ustanovenia 4.I, pokiaf nie je

priamym dösledkom poradenstva poskytnutého Poskytovate]]om v rozpore s touto

Zmluvou. Poskytovatel' nezodpo v edá zau§ly zisk a ani za d'al§iu §kodu.

4.3. poskytovateí taktleí, nezodpoveőá za §kodu, ktorá je priamo Öi nepriamo spÖsobená

posk}tnutím nesprávnych, nepravdivych, oneskorenych alebo neúplnych informácií zo

.t *v objednávatel]a alebo je spösobená svojvolin}m konaním Objednávatela bez

predchádzqúcej konzultácie s Poslqrtovatefom.

Strana 3 z 7 /'] / ^-l /

,r /uu7q4



4.4. Poskytovatel' bude vády zbaveny zodpovednosti za §kodu tieZ v prípade, ak
Poskytovatef prostredníctvom e-mailu upozorní na nziká vyplyvajúce z odporuöaného
postupu alebo postupov, ako aj moZnfch odli§n;ich interpretácií právnych predpisov
príslu§n}m orgánom prípadne súdom, a Objednávateli napriek tomu postupuje
spÖsobom, ktorli bol Poskytovatel'om oznaöen;f ako rizikov}.

4.5, V prípade vymerania akychkolvek arrluvnfch alebo mimozmluvn/ch sankcií
Objednávatefovi, ktoré by mohli zaloZit zodpovednost' Poskytovatel'a podfa tejto
Zmlwy, j e Obj ednávateli povinn;i Poslqrtovatef a okamZite informo v at a splnomocnit'
jeho, alebo ním uröeného advokáta na pdpraw a podanie odvolania, iného opravného
prostriedku, alebo súdnej Zaloby proti roáodnutiu o vymeranej pokute, penále, alebo
inej sankcie a poskytnút' Poskytovatefovi, pdpadne ním uröenému advokátovi,
akúkofvek potrebnú súöinnost' wátane predloZenia vyZadov anych podkladov a udelenia
splnomocnení na zastupovanie v pdslu§n}ch konaniach.

4.6. V prípade nedodrZania postupu podfa predchádzajúceho bodu zo strany Objednávatefa
nevzniká Objednávatefovi nárok na náhradu §kody.

4.7. Za §kodu sa nepovaZuje ujma, ktorá Objednávatefovi vznikne v dösledku zmien
právnych predpisov, ktoré nadobudnú platnost' v dobe po poskytnutí konzultaönej
sluZby, a ktoré sa tfkajú predmetu tejto Zmluvy. Ustanovenie predchádzqúcej vety platí
obdobne pre zmeny v§eobecne prijímanej interpretácie právnych predpisov
vá'ahujúcich sa k predmetu tejto Zmluvy. Poskytovatel' je v§ak povinn} upozornit'
Objednávatel'a na podstatné zmerly právnych predpisov súvisiace s predmetom tejto
Zmllxy, ktoré sú v dobe poskytnutia poradenskej sluZby platné, ale nie sú úöinné, a na
zodpovedajúce prechodné ustanovenia.

4.8. Poskytovateli nezodpovedá za §kodu vzniknutu tretej strane v dösledku vyuíitia
informácií, ktoré poskytol podl'a tejto Zmluvy Objednávatel'ovi.

4.9. Poskytovatel3 nezodpovedáza správnost, pravdivost'a úplnost' informácií poskytnutych
Objednávatel]om pre odövodnenie pouZitia nesút'aZného postup priame rokovacie
konanie. Poskytovatel' nezodpovedá za §kodu, ktorá Objednávatel'ovi möZe vzni1<níí z
dövodu neoprávneného pouZitia postupu priame rokovacie konanie z dövodu
nesprávnosti, neúplnosti alebo nepravdivosti t/chto informácií. Poskytovatel tieí
nezodpovedá za §kodu, ktorá Objednávate]]ovi möZe vzniknút' z dövodu neoprávneného
pouZitia postupu priame rokovacie konanie, pokiaf Objednávatel'a na riziká súvisiace s
jeho pouZitím preukazatel]ne upozorní.

4.10. Poskytovatef nezodpovedá za prípadnú §kodu, ktorá vznikne Objednávatefovi po
kladnom v;fsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania (pred a po podpise
zmluvy s úspe§n}m uchádzaöom) vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovatefsk}m
orgánom pod riadiacim orgánom.

Ötanok v.
Sp6sob zadania prác a rozsah prác

5.1. Pokial' nie je dohodnuté inak platí, 2e ptáca je zadaná poskytnutím informácií podfa
bodu 3.1. Práce súvisiace s plnením tejto Zmluvy möZe Objednávatel' zadat
P o skytovatef ovi tieZ formou písomnej obj ednávky.
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Poskytovateli si vyhradnlje právo poiiadal Objednávateía, aby svoje zadanie ÚlohY

doplnit o d'al§ie informácie alebo dokumenty, kíoré Poskytovatef povaZuje za

nevyhnutné pre splnenie svojich povinností v sulade s touto Zmluvou.

Zmluvné strany uröujú osoby, ktoré budú udrZiavat'kontakt medzi zmluvnlmi stranami

na rcalízáciu predmetu tejto Zmluvy:

Zaobjednávatefa: Ladislav Varga
tel.: +42I 908 78I 63l
email: o b e c @ p otonske - lukv. sk

Za poskytovatel]a: JUDr. Michal Mertiíak
tel.: +42t 9I0 386 555
email: mertinak@ ememconsultine. sk

Ötánok\rI.
Cena a jej stanovenie

6.1 . odmena za sluilby uvedené v Ölanku II. je dohodnutá nasledovne:

5.3.

6,2.

Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH

3.000,00 EUR
600,00 EUR

3.600,00 EUR

6.3.

Cena uvedená v bode 6.1. tohto ölanku zahíín v§etky naklady poskytovatelia (vrátane

cestovného, ubytovania, po§tovného atd'.) súvisiace s poskytovaním sluZieb pri

verejnom obstarávaní podfa Ötantu II. tejto Zmlwy.

Poskytovate]]ovi vzniká ntárok na odmenu podlia tejto Zmluvy tak, ako je opísané niZ§ie

v bodoch 6.3 - 6.7. Nárok na odmenu alebo jej pomernú öast' uröenú podlia rozsahu

vykonanej práce vzniká Poskytovateliovi tieZ, ale aj v obdobn}ch prípadoch ako sú
uvedené niz§ie:
a) Objednávateli zru§í vyhlásen;f postup obstarávania a toto nebolo spÖsobené

okolno st'am i, za ktor é zodpovedá Po skytovatef ,

b) Úvo zru§í postup obstarávania z dövodov, zal<toté zodpovedá Objednávatel',
c) Objednávateli nepredloZí ukonöené obstarávanie na schválenie Poskytovatel]ovi NFP,
d) Riadne ukonöenie realizovaného postupu obstarávania, resp. schválenie jeho

v/sledku Poslqrtovatel]om NFP bolo znemoZnené iba z dövodu nedostatoÖnej alebo

nesprávnej (úspe§ne napadnutej v revíznom postupe) technickej §pecifikácie
predmetu zákazky.

Poskytovatel]ovi vzniká narok na prvri platbu z celkovej odmeny vo vy§ke 1.200,00

EUR s DPH a narok na jeho zaplatenie vzniká Poskytovatefovi df,om uverejnenia

vi,zvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Prvá platba bude

uplatnená formou prvej öiastkovej riadnej faktury. Prvá platba musí byf pripísaná na

úöet Poskytovatella do 14 dní od doruöenia faktury v elektronickej forme

Objednávatel]ovi.

Poskytovatel'ovi vzniká nárok na odmenu za poskytnuté sluZby, uvedené v Ölanku tt.

bod. 2.1. tejto Zmluvy df,om odoslania oznámenia o vysledku vyhodnotenia ponúk

v§etkYm uchádzaöom.

6.4,

6.5.
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V prípade, ak vznikne potreba opakovat' obstarávaníe zíkazky z dövodu, za ktory v
zmysle tejto Zmluvy nezodpovedá Poslgrtovatef, má PoskYovatel' za uskutoönenie
obstarávania takejto zákazky nárok na odmenu uvedenú v bode 6.1 za obdobn;ich
podmienok.

6.7. V prípade, ak sa Objednávate]] roáodne nevyhlásit' obstarávanie a Poskytovatet uZ
zaéa| s prípravou podkladov, má PoslgrtovateL právo na odmenu vo v}§ke 25%
z celkovej dohodnutej odmeny uvedenej v bode 6.1. tejto Zm|uvy.

6.8. Poskytovatel' faktúru za poskytnuté sluZby, vrátane príslu§nej sadzby DPH, vystaví
Objednávateliovi najneskör do 10 dní od odoslania vjsledku vyhodnotenia ponúk
v§etkym uchádzaöom, pokiali sa písomne nedohodnú inak.

6.9. Faktura je splatná do 14 dní po jej doruöení Objednávatel]ovi. Faktura sapovaLuje za
doruöenú, pokial' je zaslaná po§tou na adresu Objednávatel]a uvedenú v záhlaví tejto
Zmlwy alebo na inú adresu, o ktorej bol Poskytovateli vopred písomne upovedomen} a
ked' zmarenie jej doruöenia nebolo spösobené Poskytovatel]om.

6.10. V prípade nesplnenia povinností uveden}ch v ölánku VI. tejto Zmluvy je Objednávatel'
povinn} zaplattt Poskytovatel'ovi urok z ome§kania vo vf§ke 0,05 % z dlinej sumy za
kaád! öo i len zaéaty deí ome§kania.

7,L

ÖHnokYII.
Spoloöné a závereöné ustanovenia

Túto Zmluvu je moZné ukonöit' vzájomnou dohodou Zmluvnych strán alebo odstúpením
od Zmluvy v prípadoch podstatného poru§enia alebo neplnenia povinností podl'a tejto
Zmluvy.

Ustanovenia právnych predpisov o obchodnom tajomstve a povinnosti zachovávaf
mlöanlivost' nie sú touto Zmluvou dotknuté. Za poru§enie povinnosti mlöanlivosti sa

nepovaZuje sprísfupnenie informácií, ktoré by inak povinnosti mlöanlivosti podliehali,
partnerskym poskytovatel]om poradenskfch sluZieb Poskytovatelia.

Za poru§enie povinnosti mlöanlivosti sa rovnako nepovaZuje zaradenie Objednávatefa
spolu so zov§eobecnen;im opisom poskytnut}ch sluZieb do zoznarfllJ klientov
Poskytovatelia uröeného k predloZeniu (vrátane webovej stránky Poskytovatelia,
respektíve s ním prepojenych osöb) potenciálnym klientom Poskytovatelia pre úöely
prípadn}ch referencií. To isté sa vzt'ahuje na pouZívanie Objednávatel]ovho loga v
tak}chto referenciách. Objednávatef súhlasí s vy§§ie uvedenym.

V prípáde, Ze si Objednávatef vy1iada zaslanie kópie písomnych materiálov
vypracovanych Poskytovatel'om inYm osobám, nie je t!,m poru§ená povinnost'
mlöanlivosti zo strany Poskytovatefa.

Táto Zmlt:lva, ako aj práva a povinnosti respektíve prípadné naroky z nej vzniknúce, sa
spravujú slovensk}m právnym poriadkom, najmá príslu§n}mi ustanoveniami
Obchodného zákonníka. T}mi ist}mi predpismi sa spravujú aj práva a povinnosti touto

Zmluvou neupravené, pokial ztejto Zmluvy nevypl;fva opak.

7.2.

7.3.

7,4.

7.5.
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7.8.

Táto Zmblva je spísaná v troch vyhotoveniacb, priöom Poskytovatel' dostane jedno (1)

a Objednávatel] dostane dve (2) vyhotovenia-

Táto Zmlwa nadobúda platnost' díom jej podpisu oboma zmluvn}mi stranami

a úöinnost' díom nasledujúcim po dni jej uverejnenia na webovom sídle Objenávatefa.

Zmluvné strany vyhlasujú, Ze táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej

a slobodnej völe, vűne, zrozumitelhe, uröite, nie v tiesni alebo za nápadne

neqfhodn}ch podmien ok, 2e si ju pred jej podpisom preöítali a na znak súhlasu s fiou ju

vlastnoruöne podpisujú.

V Potönskych Lúkach, día 18.01 .2016

Za objednávatela:

Mertiüáková

tönske Lúl§y eMeM Consulting s.r.o.

V Starej lJubovni, día 15.01 .2016

Za poskytovatel]a:

I(:o: 4? _12i 830 r lilé, iöiiásgr
lC DPl{:,StQ0237488Sl

Gabri
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