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ZMLUVA
o poskytovaní služieb

uzavretá podl'a §  269 ods.  2   a  nasledujúcich zák. č.  513/1991Zb,, Obchodného zákonni'ka
medzi

Obchodné meno:    K T. Pľofix s, r, o.
Komjúci  prostrednĺctvom :

Sídlo:                                Čerenčany 88,   979 01   Čerenčany
IČO:                                    36047121
DIČ:                                    2021564369
IČ  DPH:                              nieje  platca  DPH
Zapĺsaný:   httD://www.orsr.sk/wDis.asD?ID=9486&SID=3&P= 1
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(ďati len „poskytovateľ")

a

Obchodné meno:
Konajúci  prostredníctvom :

Sĺdlo:

IČO:

DIČ:

(d'alej  len ,,objednávatel^`)

Obec Beňadovo
Jaroslav Pepucha,  starosta obce
Beňadovo 66,  029 63  Beňadovo
00314391

2020571597
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prehlasujú a svojim  podpisom  potvrdzujú, že sú oprávneni' k právnym  úkonom,   a  že na  základe
vzájomnej dohody uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní služieb (d'alej len „zmluva``).

Článok 1.
Predmet zmluvy

1.    Poskytovateľ  je  slovenská  právnická  osoba,  ktorá  je  oprávnená  podnikať  okrem  iného  aj
v predmete činnosti -verejné obstarávanie.
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Článok 11.
Odplata za poskytnuté služby a platobné podmienlq/

1.    Objednávatel' sa  zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi  za  služby blížšie špecifikované v Článku  1.
tejto zmluvy odplatu vo výške   3000,00  EUR bez  DPH,  slovom: Tritisi'c euro. V odplate
sú   zahrnuté   všetky   náklady   poskytovatel'a,   ktoré   musí   účelne   vynaložiť   na   poskytnutie
služby   v rozsahu    určenom   vtejto   zmluve,    vrátane    nákladov   spojených    s prípadným
revíznymi   postupmí   uplatnenými   v rámci   procesu   verejného   obstarávania   realizovaného
v zmysle tejto zmluvy.  Poskytovateľ je platca  DPH.

2.  Zmluvné  strany sa  dohodli,  že  poskytovatel' vyúčtuje  objednávatel'ovÍ  odplatu  za  poskytnuté
služby dvomi faktúrami, a to:
a)  faktúrou vystavenou v deň uzavretia tejto zmluvy - na sumu  5oo/o z hodnoty zákazlq/

t. j. 1500,00 EUR  bez DPH



b)  faktúrou  vystavenou  v deň  protokolárneho  odovzdania  1  originálu  a  1  kópie   kompletnej
dokumentácie   z procesu   verejného   obstarávania   objednávatel'ovÍ   -   na   sumu   50%
z hodnoty zákazky t. j.1500,00 EUR bez DPH, slovom: Jedentisícpäťsto euro.

Zmluvné   strany   sa   dohodli,   že   objednávateľ   zaplatí   poskytovateľovi   fakturovanú   sumu

3.   bE=hk°út;V°::ns:;opvraetve?,:°:uns:aúčseptĺňpa°ťsťb°svaahtá;=.  náiežitosti   podi'a   §   7i   a nasi.   zák.   č.
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poskytovatel'ovi  faktúru   späť  a  požiadať  ho  o prepracovanie  faktúry;   v takomto  prípade
začne    plynúť    nová     lehota    splatnosti    faktúry    dňom    doručenía    opravenej    faktúry
objednávatel'ovi. Zmluvné strany sa dohodlí,  že splatnost' faktúr je  14  dní  od vystavenia
faktúry.

4.     Ak je  objednávatel'  v omeškani'  so  splnením  peňažného  záväzku  alebo  jeho  časti,  vzniká

poskytovateľovi,  ktoý  si  splnil  svoje  zákonné  a  zmluvné  povinnosti,  právo  požadovať  od
objednávateľa  úrolqr  z omeškania,  a  to  bez  potreby  osobitného  upozornenia,  podľa
369 ods.  2 0bchodného zákonnĺka, v sadzbe  podl'a  §  1  nar,  vlády SR č.  21/2013 Z.z.,   a t
„o deväť percentuálnych  bodov vyššie ako je základná  úroková sadzba  Európskej centrálnej
banky platná  k prvému  dňu omeškania  s plneni'm  peňažného záväzku``.

Článok 111-
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.    Objednávatel'  odovzdá  poskytovatel'ovi  všetky  požadované  doklady,  ktoré  sú  nevyhnutné
pre  splnenie  povinnosti  poskytovatel'a  podľa  tejto  zmluvy  (zabezpečenie  procesu  verejného
obstarávania),

2.    Objednávateľ je  povinný  počas  platnosti  tejto  zmluvy  poskytnúť  poskytovateľovi  súčinnosť
pri  plnenĺ jeho  povínnosti,  objednávateľ  sa  zaväzuje  poskytnúť  poskytovateľovi  technickú
špecífikáciu     predmetu     obstarávania,     podrobný     popis     predmetu     obstarávania,     určiť
environmentálne  charakteristiky  obstarávania,  ak je  to  relevantné  a  sprístupniť mu  všetky
podklady   a   materiály  týkajúce   sa   predmetu   verejného   obstarávania,   ktoré   sú   uvedené
v d'alši'ch  ustanoveniach tohto článku.

3.      Poskytovateľ     je     povínný     počas     platnosti     tejto     zmluvy     priebežne      konzultovať
s objednávatel'om   postup   verejného   obstarávania   a zabezpečiť   celý   priebeh   verejného
obstarávania tak, aby bol v súlade:
•     s platnými  právnymi  predpísmi  SR  (zákon  č.  343/2015  Z.  z.,  overejnom  obstarávaní

a  pod.);
•     Výzvou vzťahujúcou sa k projektu;
•     všetkými  Usmerneniami  k Výzve zveŕejnénými  na  stránke www.minedu.sk;
Objednávatel' je  povínný poskytnúť poskytovatel'ovi  bez zbytočného  odkladu  Výzvu,  všetky
usmernenia   k výzve,  Príručku  pre  žiadateľa  v rámci  výzvy  a tiež  všetky  nové  usmernenia
k výzve,  ktoré  budú  vydané v čase  pri'pravy verejného obstarávania  podľa  tejto zmluvy,  t.j.
po uzavreti' tejto zmluvy.

4.  Poskytovateľ je  povinný  riadne  a včas zabezpečíť plnenie  všetkých  povinnostĺ objednávatel'a
ako obstarávateľa, vyplývajúcich  pre objednávateľa :
•      zo   zákona   č.   343/2015   Z.z.,   overejnom   obstarávanĺ      vznení   neskorších   zmien   a

doplnkov;
•     z   realizácíe  verejných   obstarávani'  pre   potreby  Žíadosti   o   popskytnutie   prostriedkov

mechanízmu  na  podporu  obnovy  a  odolnosti  podanej  v rámacĺ  výzvy``,  a to  najmä,  nie
však   výlučne   zvýzvy,   zo   všetkých   Usmernení   k   Výzve   a z   Príručky   pre   veŕejné
obstarávanie v rámcí Výzvy.

5.       Poskytovatel'  je  povinný  poskytnúť  objednávateľovi   služby  podl'a  tejto  zmluvy  (ukončiť
procEs verEjného  obstarávania  ako  celku)  v lehoee  najneskôľ
stany  udiádzačov  budú  predložené žiadosti  o nápľavu,  v dôsledku  čoho  dôjde  k predĺženiu  prooesu
ver9ného   obstarávanía,   zmluvné   soany   sa   zaväzicú,   že   lehotu   ukončenia   proc)esu   ver9ného
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obstarávania   a teda dobu Úvania teito zmluvy, primerane predížia, a tD vo fbme p'somného dodatitu
k tm zmluve.

6.   Zmluvné sbany sa dohcdli, že o odovzdani' a prevzat]' 1 originálu a 1 kópíe   kompletnej  dokumentácíe
z verejného obstarávania spi'šu Zápisnicu  o odovzdaní a pľevzatí, ktorú  podp%u obidve
zmluvné  strany.

7.  V pri'pade  ,že vykonávateľ  pomoci   neschváli  proces verejného  obstarávania  alebo v prípade,
že  vykonávateľ  pomoci  bude  mať  výhrady  k  procesu  verejného  obstarávania  z dôvodov
zavinených  poskytovatel'om, je poskytovatel' povínný bez nároku na odplatu zabezpečíť
objednávatel'ovi    opakovaný    proces    verejného    obstarávania    alebo    nápravu    procesu
verejného   obstarávania.   V prípade   opakovaného   procesu   verejného   obstarávania   alebo
jeho  nápravy z dôvodov  zavinených  objednávatel'om,  sa zmluvné strany dohodnú  na
odplate za  poskytnuté služby formou  písomného dodatku  k tejto zmluve.

8.    V pri'pade omeškania  poskytovatel'a  so splneni'm  povinností podl'a  tejto zmluvy  (bod  5 tohto
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Článok IV.
Skončenie zmluvy

1.   Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú -do 31.01.2023
2.   Zmluva zaniká:

a)                   uplynutím  doby;
b)                  výpoveďou objednávateľa  -bod 3;
c)                  výpoved'ou  poskytovatel'a -bod 4;
d)                   zánikom  poskytovateľa;
e)                   dohodou zmluvných strán.

3.   Objednávatel'   môže   zmluvu   \Íypovedať   s účinnosťou   k poslednému   dňu   mesiaca
nasledujúceho  po  mesiaci,  v ktorom  bola  výpoved'  doručená  poskytovateľovi.  Poskytovatel'
je   povinný  odo   dňa   účinnosti   výpovede   nepokračovať  v činnosti,   na   ktorú   sa   výpoved'
vzťahuje.   Poskytovatel'  je  však  povinný  upozorniť  objednávatel'a   na  opatrenia,   ktoré  sú
potrebné    ktomu,    aby    sa    zabránilo    škode    bezprostredne    hroziacej    objednávateľovi
nedokončením    činnosti    poskytovatel'a.    Za    činnosť    riadne    uskutočnenú    do    účinnosti
výpovede  má  poskytovateľ    nárok  na  úhradu  nákladov,  ktoré  nevyhnutne  alebo  účelne
vynaložil pri plneni' svojho záväzku a na primeranú časť odplaty za poskytnuté služby; pri
jej  výške  sa   prihliada   k rozsahu   činnosti,   ktorú   poskytovatel'  ríadne  uskutočníl   pri   plneni'
svojej čjnnosti.

4.   Poskytovatel'  môže  zmluvu  \rypovedat'  s účínnosťou  ku  koncu  kalendárneho  mesiaca
nasledujúceho   po   mesiaci,   v ktorom   bola   výpoved'   doručená   objednávatel'ovi.   Ku   dňu
účinnosti   výpovede,   zaniká   záväzok   poskytovatel'a   uskutočňovať   činnosť,   na   ktorú   sa
zaviazal    vtejto    zmluve.        Pokiaľ    by    však    prerušením    činnosti    poskytovateľa    hrozila
objednávatel'ovi   škoda,   je   poskytovatel'   povinný   upozorniť   objednávatel'a    na   to,    aké
opatrenia  je  povinný  urobiť  k odvráteniu  škody.  Poskytovatel' je  povínný  takéto  opatrenia
urobíť   na    požiadanie   objednávateľa,   ak   ich   objednávatel'   nemôže   urobiť   sám   alebo
s pomocou   iných   osôb.   Za   činnosť   riadne   uskutočnenú   poskytovateľom      do   účínnosti
výpovede  objednávatel'a  má  poskytovatel'  nárok  na  úhľadu  nákladov,  ktoré  nevyhnutne
alebo   účelne   vynaložíl   pri   plnení  svojho   záväzku   a na   primeranú   časť   odplaty   za
poskytnuté  služby;  pri  jej  výške  sa  prihliada  k rozsahu  činnosti,  ktorú  poskytovatel'  riadne
uskutočnil  pri  plnení svojej  činnosti.

Článok v.
Záverečné ustanovenia

1.  Akékoľvek zmeny a  doplnky k tejto zmluve sú  platné výlučne v písomnej  forme odsúhlasenej
obidvomi zmluvnými  stranami, vo forme dodatku  k zmluve.



2.    Práva    a  povinnosti    zmluvných    strán    touto    zmluvou    výslovne    neupravené,    sa    riadia
ustanoveniami Obchodného zákonni'ka a ostatných  právnych  predpisov.

3.  Strany sa zaväzujú  urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou  predovšetkým
mimosúdnou  dohodou.

4.     Ak  by  níektoré   ustanovenie  tejto  zmluvy  bolo  alebo  sa   po   uzavretĺ  tejto  zmluvy  stalo
neplatným,  nebudú  tým  dotknuté  ostatné  ustanovenia  tejto    zmluvy.  Zmluvné  strany  sú
povinné  bezodkladne  neplatné  ustanovenie  nahradiť  novým,  zodpovedajúcim   účelu  tejto
zmluvy,  ktoý zmluvné strany sledovali v čase jej podpísu.

5.      Zmluvné   strany   sa   dohodli,   že   písomnosti   doručované   zmluvnýmí   stranamí   v súvislosti
stouto   zmluvou   sa    považujú   za   doručené   aj   vpri'pade,   ak   druhá   strana   doručenie
preukázatel'ne  odmíetne,  alebo  ak  pošta  opakovane  vráti  zásielku  ako  nedoručitel'nú,  alebo
ak pošta opakovane vráti zásielku ako nevyzdvihnutú,

6.  V prĺpade transformácie  zmluvnej  strany  na  Ínú  právnu  formu, jej  rozdelenia,  zlúčenia  alebo
splynutia  s Íným  subjektom,  prechádzajú  práva  a  povinnosti  vyplývajúce  z tejto  zmluvy  na
nástupnícky subjekt.

7.  Vo všetkých  otázkach,  výslovne  neupravených touto zmluvou  sa  postupuje  podl'a  ustanovenĺ
Obchodného   zákonni'ka;   táto   zmluva   nadobúda   platnosť   a  účinnosť   dňom   jej   podpisu
obidvoma zmluvnými stranami.

8.     Táto  zmluva   bola  vyhotovená   v dvoch   vyhotweniach   s platnosťou   originálu,   pričom
poskytovateľ obdľži' jedno vyhotovenie zmluvy a objednávatel' jedno vyhotovenie zmluvy.

9.    Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  si  túto  zmluvu  prečítali  a že  táto,  tak  ako  bola  vyhotovená,
zodpovedá   ich   skutočnej   vôli,   ktorú   si   vzájomne   vážne,   zrozumiteľne   a úplne   slobodne
prejavili,  na  dôkaz čoho pripájajú  podpisy svojich štatutárnych  orgánov.

V   Čerenčanoch,

•``.--.

dňa„.2:4.Ľ..1„|.`..%.e2rz

Ing.  Milan  G

K.T.  PROFIX,  s.ľ.o.
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konatel' K.T Profix s.r.o.

Poskytovateľ

V Beňadove   , dňa
/Ó./'í.Áo2Z

Pepucha, staro
Obec Beňadovo

Objednávateľ


