
Zmluva na realizáciu verejného obstarávania
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a ust. § 117 zákona

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov V znení

medzi zmluvnými stranami:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČ DPH:
Zástupca na rokovanie

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

neskorších predpisov

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Ing. Jaroslav Baška, predseda

36126624

2021613275

Štátna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489

nie je platcom DPH

Mgr. Tomáš Baláž, e-mail: tomas.balaz@tsk.sk

Ing. Martina Lamačková, e—mail: martina.lamackova@tsk.sk

na strane jednej (ďalej len „objednávateľ?

a

Obchodné meno:

IČO:

DIČ:
Sídlo:

Štatutárny orgán:

Tel.:

E-mail:

Bankové spojenie:

IBAN:

Registrácia:

Zástupca na rokovanie

V0 veciach zmluvných:

VO veciach technických:

Ultima Ratio, s.r.o.

46862439

2023642412

U1. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš

Ing. Milan Cupra

0908902505

milan.cupra@ultimaratio.sk

F10 Banka

SK2083300000002900338145

' zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel:
Sro, Vložka číslo: 61554/L

Ing. Milan Cupra, e—mail: milan.cupra©ultimaratio.sk

Ing. Milan Cupra, e-mail: milan.cupra@ultimaratio.sk

na strane druhej (ďalej len „poskytovateľ“)
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Clánok I.

Uvodné ustanovenia

Objednávateľ je verejným Obstarávateľom V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov V znení neskorších

predpisov (ďalej aj len ako „Zákon“)

Táto zmluva sa uzatvára na účely podpory projektov verejnej správy súvisiace

s podporou procesov verejných obstarávaní pre potreby obj ednávateľa.

Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu na základe výsledkov verejného obstarávania

zadávaného podľa § 117 Zákona.

Článok 11.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť realizáciu verejného

obstarávania, t.j. zabezpečenie odborného procesu verejného obstarávania pre potreby

objednávateľa V súlade so Zákonom a ďalšími relevantnými prameňmi práva

a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu podľa Prílohy č.

1 zmluvy. Tieto verejné obstarávania budú obvykle financované z vlastných zdrojov

a z nenávratných finančných príspevkov zo zdrojov Európskej únie. Plnenie zmluvy

bude podľa objednávok vystavených verejným Obstarávateľom, na každú zákazku

osobitne. '

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi Výkon verejného obstarávania

V súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie, internými

predpismi objednávateľa av súlade s pokynmi objednávateľa. Úlohou poskytovateľa

bude zabezpečenie prípravy a kompletnej realizácie jednotlivých postupov zadávania

podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska a nadlimitných zákaziek

v závislosti od použitého postupu zadávania zákaziek a V súlade s povinnosťou plnej

elektronickej komunikácie pre postupy a procesy V nadlimitných a podlimitných

postupoch zadávania zákazky až po vykonanie Všetkých informačných povinností

podľa Zákona.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi Všetku potrebnú súčinnosť,

najmä tým, že poskytovateľovi V dohodnutom čase oznámi Všetky informácie

a predloží mu Všetky dokumenty potrebné pre riadnu realizáciu predmetu zmluvy.

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o Všetkých skutočnostiach, ktoré

objednávateľ označí ako dôverné, alebo ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.

Poskytovateľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy

postupovať s odbornou starostlivosťou, konať čestne a svedomito, dôsledne využívať

Všetky právne prostriedky a V záujme objednávateľa uplatňovať všetko, čo podľa

svojho presvedčenia pokladá za prospešné na účel riadneho plnenia povinností podľa

tejto zmluvy. Pritom je tiež povinný dbať na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných

poradenských služieb a poskytovanie ich v súlade so Zákonom.
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Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Za účelom uskutočnenia verejného obstarávania udeľuje objednávateľ poskytovateľovi
plnomocenstvo na právne úkony, ktoré bude poskytovateľ V mene a na účet
objednávateľa podľa tejto zmluvy a v súlade so Zákonom vykonávať, najmä no nie
Výlučne vyhlásenie verejného obstarávania, spracovanie súťažných podkladov,
vysvetlenie súťažných podkladov, zaslanie záznamu z otvárania súťažných ponúk,
oznámenie o vylúčení ponuky, oznámenie o výsledku verejného obstarávania, riešenienámietok k procesu verejného obstarávania a informačné povinností podľa Zákona.

Objednávateľ poskytne poskytovateľovi do 7 (siedmych) kalendárnych dní odvystavenia objednávky na konkrétne verejné obstarávanie všetky potrebnévýchodiskové doklady, dokumenty, požiadavky a informácie, týkajúce sa verejnéhoobstarávania, najmä špecifikáciu predmetu zákazky, požadované zmluvné podmienky,podmienky účasti, kritéria na hodnotenie ponúk a pod. (ďalej len „podklady").Objednávateľ môže poskytnúť poskytovateľovi podklady aj po tejto lehote, pokiaľ siich poskytovateľ vyžiada alebo objednávateľ určí ako potrebné pre výkon verejnéhoobstarávania.

Poskytovateľ je povinný pri uskutočňovaní verejného obstarávania postupovať podľapokynov objednávateľa a na základe predložených podkladov.

Poskytovateľ je povinný písomne upozomiť objednávateľa na tie pokyny, ktoré podľanázoru poskytovateľa nie sú V súlade so Zákonom.

Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolností, ktoré zistil priuskutočňovaní verejného obstarávania a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynovobjednávateľa.

Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť pri uskutočňovaníverejného obstarávania Včasným predkladaním podkladov.

V priebehu prípravy verejného obstarávania sa objednávateľ zaväzuje zúčastňovať sakonzultácii s poskytovateľom na jeho požiadanie.

Členov komisie na prípravu a zabezpečenie procesu verejného obstarávania (otváranieponúk, posudzovanie a hodnotenie ponúk a pod.) menuje štatutárny orgánobjednávateľa.

Poskytovateľ zodpovedá za škody na veciach prevzatých od objednávateľa nauskutočňovanie verejného obstarávania a na veciach prevzatých od tretích osôb priuskutočňovaní verejného obstarávania.

Zmluvné strany sa zaväzujú použíť informácie získané pri realizácii tejto zmluvy lenna dohodnutý účel a neposkytnúť tieto informácie tretím osobám.
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Článok IV.
Odplata, platobné podmienky

Odplata za poskytnutie predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 1 je stanovená dohodou

zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z .z. o cenách V znení neskorších

predpisov avyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.

o cenách V znení neskorších predpisov ako cena maximálna s možnosťou jej úpravy

iba V prípade administratívnych zmien štátu, a to len so súhlasom objednávateľa

V prípade, ak dôjde ku zmene súčasných daňových podmienok a predpisov alebo k

zavedeniu nových daní alebo poplatkov týkajúcich sa predmetu zmluvy. V prípade

objednaných úkonov objednávateľom, ktoré nie sú uvedené V čl. II tejto zmluvy, ich
jednotková cena bude dohodnutá v dodatku k tejto zmluve V súlade so Zákonom.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dojednanú odplatu, celkovo

maximálne V0 výške 69 900 eur bez DPH, DPH 20% V0 výške 13 980, spolu s DPH vo

výške 83 880 eur (ďalej aj len ako „finančný limit“). V odplate sú zahrnuté Všetky

náklady poskytovateľa — okrem súdnych, správnych anotárskych poplatkov, ktoré

s prípadom súvisia. Tieto objednávateľ uhradí V prípade, že bol na ne vopred písomne
upozornený a objednávateľ dal súhlas na úkony, s ktorými sa vznik týchto nákladov
spaja.

Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie odmeny nasledovne:

a) 50% z dohodnutej ceny za jednotlivý predmet zákazky, ktorou je komplexné
zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre danú zákazku podľa Prílohy č. 1
tejto zmluvy, po zverejnení Výzvy na predkladanie ponúk resp. Oznámenia

o vyhlásení verejného obstarávania V0 Vestníku verejného obstarávania. Úhrada
odplaty bude na základe doručenej faktúry, ktorej prílohou bude rozhodná
skutočnosť podľa tohto bodu zmluvy

b) 50% z dohodnutej ceny za jednotlivý predmet zákazky, ktorou je komplexné
zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre danú zákazku podľa Prílohy č. 1

tejto zmluvy, po vzniku možnosti uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom

a doručení dokumentácie z verejného obstarávania Objednávateľovi, ktoré bude

potvrdené preberacím protokolom obsahujúcim zoznam doručenej dokumentácie.

Úhrada odplaty bude na základe doručenej faktúry, ktorej prílohou bude podpísaný
preberací protokol.

Faktúra vystavená poskytovateľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a

obsahovať: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ poskytovateľa, meno, sídlo, IČO, DIČ

objednávateľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,

označenie finančného ústavu a IBAN, na ktorý má byť platba poukázaná, názov

služby, Výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH,
názov projektu, ITMS kódy, podpis oprávnenej osoby.

Odplata podľa bodu 4.1 a4.2 tohto článku zmluvy je splatná do 30 dní odo dňa
doručenia riadne vystavenej faktúry poskytovateľom na adresu objednávateľa,

prostredníctvom banky na účet poskytovateľa uvedeného V záhlaví tejto zmluvy, alebo
na iný účet, ktorý poskytovateľ na tento účel objednávateľovi vopred písomne oznámi.
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Ak objednávateľ zistí nesprávnosť alebo neúplnosť faktúry, objednávateľ je oprávnený
vyzvať poskytovateľa, aby nedostatky odstránil alebo doplnil, a na tento účel je
pOVinný poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Poskytovateľ je povinný opätovne doručiť
faktúru s prflohami bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní 0d ich doručenia. Po
opätovnom doručení opravenej/doplnenej faktúry a jej Všetkých príloh sa počíta lehota
splatnosti odznova. Faktúru a jej prílohy je možné vrátiť opakovane iba V prípade, ak
poskytovateľ napriek tomu, že bol vyzvaný, chybu neopravil, alebo sa chyba vyskytla
V doplnených/zmenených údajoch; V takom prípade má objednávateľ právo opakovane
žiadať o prepracovanie faktúry a jej príloh a lehota po ich doručení plynie odznova.

Poskytovateľovi vznikne nárok na odplatu po potvrdení písomného preberacieho
protokolu zo strany objednávateľa.
Poskytovateľ bude cenu za služby - odplatu podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve podľa
jednotlivých procesov obstarávania fakturovať aj V prípade, ak
- objednávateľ zruší proces verejného obstarávania po doručení ponúk, alebo
- verejné obstarávanie nebude ukončené zmluvným vzťahom medzi objednávateľom a
Víťazným uchádzačom z dôvodov na strane objednávateľa alebo Víťazného uchádzača,
alebo
- do verejného obstarávania sa neprihlási žiadny uchádzač/záujemca, alebo
- uchádzači/záujemcovia budú z procesu verejného obstarávania vylúčení, alebo
- ponuky uchádzačov budú vyhodnotené ako nevyhovujúce, alebo
— uchádzači od ponúk odstúpia
kontrola verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného

príspevku, z ktorého má byť predmet zákazky úplne alebo čiastočne financovaný, nie
je ukončená do 60 dní od uplynutia lehoty na jej vykonanie. Ak na základe vykonanej
kontroly boli zistené nedostatky, ktoré vznikli pochybem'm poskytovateľa porušením
Zákona a postupov verejného obstarávania, poskytovateľ je povinný vrátiť uhradenú
odplatu do 10 pracovných dní od písomného doručenia informácie objednávateľa
0 výsledku kontroly. Poskytovateľ je povinný predmetné verejné obstarávanie
zopakovať, V ktorom zohľadní Výsledky kontroly.

Článok V.
Miesto plnenia a plnenie predmetu zmluvy

Miesto plnenia zmluvy: sídlo poskytovateľa, ak nie je dohodnuté inak. V prípade
potreby sa poskytovateľ dostaví aj na iné, objednávateľom označené miesto, ato aj
V inom ako pracovnom čase. Zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk sa budú
realizovať V mieste sídla poskytovateľa, ak objednávateľ neurčí inak.

Predmet zmluvy je splnený pri každej objednávke osobitne po podpise zmluvy
s úspešným uchádzačom alebo po ukončení verejného obstarávania, vrátane splnenia
si Všetkých administratívnych, publikačných a notiňkačných povinností objednávateľa
VO vzťahu k verejnému obstarávaniu až po samotné vyhotovenie referencie a sumy
skutočne uhradeného plnenia.
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Článok VI.
Sankcie a zodpovednost’ za škodu

Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu V0 výške 0,05% 2 odplaty

dohodnutej V článku IV tejto zmluvy pre konkrétnu realizovanú činnosť verejného

obstarávania, ato za každý deň omeškania realizácie predmetu zmluvy spôsobeného

poskytovateľom.

Poskytovateľ môže uplatniť nárok na úrok z omeškania podľa ustanovenia § 369 ods.1

zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka V znení neskorších predpisov V prípade

omeškania objednávateľa so zaplatením odplaty za realizáciu predmetu zmluvy.

„Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi do výšky 100% odplaty

za poskytnutie predmetu zmluvy. Za škody na živote azdraví a škody spôsobené

trestnou činnosťou alebo hrubou nedbanlivosťou zodpovedá poskytovateľ

neobmedzene.“

Článok VII.
Zánik zmluvy

Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím doby dohodnutej

zmluvnými stranami, výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo písomnou

dohodou zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením od zmluvy, najneskôr Však

dňom uvedeným V čl. VIII bod 8.3. zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy V prípade podstatného porušenia

zmluvy zo strany poskytovateľa. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje

skutočnosť, ak poskytovateľ:

a) poskytuje služby v rozpore s podmienkami dojednanými V tejto zmluve a

ktoré poskytovateľ neodstránil napriek písomnému upozorneniu objednávateľa

V primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu na tento účel,

b) v rozpore s touto zmluvou prestal poskytovať služby alebo inak prejavil

úmysel nepokračovať V plnení zmluvy,

c) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previedol Všetky alebo niektoré

práva alebo záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby alebo

d) neplní poskytovanie predmetu zmluvy V súlade s ustanoveniami Zákona.

Poskytovateľ je Oprávnený odstúpiť od zmluvy V prípade podstatného porušenia

zmluvných podmienok zo strany objednávateľa. Za podstatné porušenie zmluvných

podmienok sa považuje skutočnosť, ak objednávateľ:

a) neposkytuje súčinnosť nevyhnutnú na riadne poskytnutie služieb

poskytovateľovi,

b) úmyselne zatají poskytovateľovi relevantné informácie týkajúce sa verejného

obstarávania, ktoré by mohli mať Vplyv na uzavretie tejto zmluvy alebo na

postup poskytovateľa pri plnení tejto zmluvy,

c) nezaplati poskytovateľovi riadne a včas dohodnutú odplatu alebo

d) núti poskytovateľa k činnosti, ktorú možno kvalifikovať ako protizákonnú.

Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí V ňom byť uvedený dôvod

odstúpenia a jeho účinky nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
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Za ObjednáV/ateľa: / ' Za Poskytp‘vxatel’a: _ _ __ 1 _ ___ý

„ ,//ĺ I £.? \\ \ [jjj

Ing. J roslav Baška, predseda Ing. Milan Cupra, konatél’rs‘pdloénbstirm: Í

Zmluvu je oprávnená vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez udania
dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, V ktorom bola Výpoveď doručená.

Clánok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle objednávateľa. Ak sa do troch mesiacov 0d jej uzavretia zmluva nezverejm’ platí,
že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy V zmysle § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník V znení neskorších predpisov (ďalej len
„Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon,
ktorým budú postúpené pohľadávky Poskytovateľa V rozpore s dohodou podľa
predchádzajúcej vety, bude V zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas
Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený
predchádzajúci písomný súhlas predsedu Objednávateľa

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 48 mesiacov odo dňa účinnosti tejto
zmluvy, alebo do naplnenia finančného limitu

Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy. Dodatok musí byť uzatvorený tak, že dodatok je kontinuálne
číslovaný. Zmenu zmluvy je možné urobiť iba V súlade so Zákonom.

Záväzkove' vzťahy založené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného
zákonníka V platnom znení a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Táto zmluva je vyhotovená Vdvoch rovnopisoch, zktorých poskytovateľ po jej
podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej Vôli, ju podpísali.

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha 1: Cenová ponuka uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

.......................... dňa V Liptovskom Mikuláši dňa 04.01.2021

* £17!
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