
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 
uzatvorená v zmysle § 269ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 

predpisov 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany  
 
1.  OBJEDNÁVATEĽ:   Obec  P L A V E Č  
  Sídlo:     ul. Hviezdoslavova 101/4 
 Zastúpenie:    Ing. Štefan Murcko, starosta obce 
 IČO:     00330116 
 DIČ:     2020698768  
 Bankové spojenie:   VUB Stará Ľubovňa 

Číslo účtu:    13228602/0200 
Tel:     052/4921783  

 Fax:      
 E-mail:    ocuplavec@slnet.sk  
            (ďalej len „objednávateľ“) 
 
2. POSKYTOVATEĽ:   LT-consult, s.r.o. 
 Sídlo:     Požiarnická 11/A, 080 01 Prešov 
 Zastúpenie:    Ing. Ľubica Tomášová, konateľka  
           IČO:     45 686 173 
 DIČ:     2023085856   
 Bankové spojenie:   ČSOB, a.s. pobočka Prešov  

Číslo účtu:    4011735131/7500  
Tel:     0907 910242  

 E-mail:    tomasova.lubica@gmail.com  
                    (ďalej len „poskytovateľ“) 

  

      
 
 

Čl. II. 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky 

a spôsob realizácie predmetu zákazky „Rekonštrukcia a modernizácia verejného 
osvetlenia v obci Plaveč“. 

 
      Čl. III. 

Predmet zmluvy 
 
1. Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje, že bude objednávateľovi poskytovať 

služby v oblasti verejného obstarávania uvedené v tomto článku a objednávateľ 
sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odplatu za poskytnuté služby v zmysle čl. V. 
tejto zmluvy. 
Poskytovateľ bude pre objednávateľa poskytovať služby spočívajúce 
v zabezpečení verejného obstarávania – konkrétne zabezpečí realizáciu 
verejného obstarávania: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 



verejná súťaž, podlimitná zákazka na predmet: „Rekonštrukcia a modernizácia 
verejného osvetlenia v obci Plaveč“. 

2. Službami podľa tohto splnomocnenia sa rozumie (podľa druhu postupu verejného 
obstarávania) najmä: 
a) príprava súťažných podkladov v zmysle informácií a pokynov poskytnutých 

objednávateľom, 
b) zverejnenie vyhláseného postupu zadávania zákazky v zmysle zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  (zahŕňa vypracovanie príslušného typu oznámenia (výzvy) a jeho 
odoslanie príslušným orgánom alebo vypracovanie výzvy na predkladanie 
ponúk 

c) zabezpečenie činností súvisiacich s priebehom verejného obstarávania: 

 zasielanie, vysvetľovanie súťažných podkladov podľa § 38 zákona 
o verejnom obstarávaní, 

 zabezpečenie procesu otvárania ponúk (vrátane vyhotovenia príslušnej 
zápisnice), 

 zabezpečenie procesu posudzovania splnenia podmienok účasti (vrátane 
vyhotovenia príslušnej zápisnice), 

 zabezpečenie procesu vyhodnotenia ponúk (vrátane vyhotovenia 
príslušnej zápisnice) – členov komisie navrhuje klient s prihliadnutím na § 
40 zákona o verejnom obstarávaní, 

 vypracovanie príslušných upovedomení a oznámení pre uchádzačov, príp. 
záujemcov, 

 riešenie prípadných žiadostí o nápravu a námietok. 
d) vypracovanie a odoslanie príslušných oznámení po ukončení procesu 

verejného obstarávania (napr. oznámenie o výsledku, informácia o uzavretí 
zmluvy a pod.) 

e) poskytovanie poradenstva pri realizácii postupu zadávania zákaziek 
uvedených v ods. 2 tejto zmluvy. 

3. Korešpondenciu medzi účastníkmi verejného obstarávania a poskytovateľom 
zabezpečuje poskytovateľ.  

4. Služby podľa tejto zmluvy budú poskytované v sídle poskytovateľa. 
 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ je povinný vykonávať služby podľa článku III. riadne a včas 

a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to prostredníctvom 
osoby odborne spôsobilej na verejné obstarávanie – Ing. Ľubice Tomášovej, 
SZČO. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi poskytovať všetku potrebnú súčinnosť 
– najmä tým, že poskytovateľovi v dohodnutom termíne odovzdá všetky 
informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné pre riadne poskytovanie služieb podľa 
tejto zmluvy. To sa týka najmä informácií potrebných pre vypracovanie súťažných 
podkladov, príp. výzvy (najmä opis predmetu obstarávania, za správnosť ktorého 
nezodpovedá poskytovateľ) a iných dokumentov (napr. mená členov komisie, 
ktoré navrhuje objednávateľ). 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude poskytovateľa informovať o všetkých 
informáciách, ktoré sa týkajú tohto verejného obstarávania – najmä mu 



oznamovať doručenie akejkoľvek korešpondencie týkajúcej sa verejného 
obstarávania, ktoré je predmetom tejto zmluvy a túto korešpondenciu mu 
bezodkladne postúpiť. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas komunikovať s poskytovateľom (najmä 
mu poskytovať v prípade potreby ďalšie pokyny a rozhodnutia). 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám informácie, ktoré 
objednávateľ pred poskytnutím týchto informácií poskytovateľovi označí ako 
dôverné alebo ako obchodné tajomstvo. 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje písomne alebo elektronicky informovať objednávateľa 
včas o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri zabezpečovaní  procesu 
verejného obstarávania a ktoré by mohli mať pre objednávateľa význam pri jeho 
rozhodovaní. 

 
Článok V. 

Odplatu a platobné podmienky 
 
1. Odplata za predmet zmluvy je stanovená v súlade s čl. I. odseku 1 vo výške 990,- 

EUR, slovom deväťstodeväťdesiat EUR. Poskytovateľ nie je platcom DPH. 
2. V odplate uvedenej v odseku 1 sú zahrnuté aj účelne vynaložené náklady 

poskytovateľa na zabezpečenie procesu verejného obstarávania.  
3. Odplata bude uhradená poskytovateľovi do 14. dní na základe vystavenej faktúry 

poskytovateľom, a to až po ukončení celého procesu verejného obstarávania 
a odovzdania kompletnej dokumentácie z procesu verejného obstarávania na 
základe preberacieho protokolu. Začiatok plynutia lehoty na uhradenie odplaty je 
viazaný na moment podpísania preberacieho protokolu zmluvnými stranami.  
Platba bude vykonaná formou bezhotovostného prevodu na účet poskytovateľa.   

 
Článok VI. 

Odstúpenie od zmluvy 
 
1. Objednávateľ 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: 
a) bude preukázateľne poskytovať služby v rozpore s podmienkami dohodnutými 

v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol poskytovateľ objednávateľom 
v priebehu poskytovania služieb písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto 
upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu, 

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

c) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa prevedie všetky, alebo niektoré 
práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 

d) ak z dôvodu na strane poskytovateľa dôjde k pochybeniam, následkom 
ktorých Úrad pre verejné obstarávanie, prípadne kontrola overovania postupu 
nariadi zrušenie súťaže alebo tieto orgány rozhodnutím vyhodnotia podmienky 
uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných 
podkladoch ako diskriminačné a nariadia ich zrušenie alebo uvedené orgány 
zistia závažné pochybenia v postupe zadávania zákazky a nariadia ich 
odstránenie – objednávateľ však nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak 
poskytovateľ objednávateľa vopred upozornil na možné riziká, ktoré viedli 



k zrušeniu súťaže alebo k povinnosti odstraňovať pochybenia a objednávateľ 
ich neakceptoval. 

2. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného 
porušenia tejto zmluvy zo strany objednávateľa. Zmluvné strany považujú za 
podstatné porušenie tejto zmluvy tieto prípady, ak objednávateľ: 
a) nebude poskytovať poskytovateľovi potrebnú súčinnosť podľa tejto zmluvy,  
b) zatají poskytovateľovi relevantné informácie týkajúce sa tohto verejného 

obstarávania, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie poskytovateľa uzavrieť 
túto zmluvu alebo na postup poskytovateľa pri plnení tejto zmluvy, 

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

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na internetovej stránke 
objednávateľa www.plavec.sk. 

2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ aj  
objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie. 

             
V Plavči, dňa 10.12.2013                     V Prešove, dňa 9.12.2013 
 
Za objednávateľa:                                             Za poskytovateľa: 
 
 
 

 
.........................................      ........................................ 
Ing. Štefan Murcko, starosta                                     Ing. Ľubica Tomášová 

http://www.plavec.sk/

