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Zmluva o dielo č. 1/2014 na poskytnutie 
 odborného poradenstva a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní 

uzavretá podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č 513/91 Z. z. v platnom znení 

 
I. Zmluvné strany 
Objednávateľ :   
Obchodné meno:  Základná škola  
Sídlo:    Jelenia č. 16, 811 05 Bratislava  
Štatutárny zástupca:  RNDr. Naděžda Točená 
IČO:     30791847  
DIČ:    2021648574 
Bankové spojenie:          VÚB, a.s.  
Číslo účtu:   1627453753/0200 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 
Poskytovateľ: 
Obchodné meno:: OVeS, s.r.o.  
zo sídlom : Veľký Lég 535, 930 37 Lehnice 
IČO:  44038712 
DIČ:  2022581726  
IČ DPH: SK2022581726 
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu/ IBAN:  SK29 1100 0000 0029 2788 1156 
v zastúpení:  Mgr. Tamášová Karácsonyová Katarína  
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
II. Predmet zmluvy 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť pre objednávateľa v rozsahu podľa potrieb a požiadaviek 

objednávateľa odborné poradenstvo a konzultačné služby pri verejnom obstarávaní zákaziek 
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu podľa čl. II bod 2 tejto zmluvy. 

2. V rámci odborného poradenstva a konzultačných služieb podľa čl. II bod 1  tejto zmluvy 
poskytovateľ v súčinnosti s objednávateľom zabezpečí vykonanie nasledovných činností: 

a) kontrola postupov verejného obstarávania podľa uskutočnených nákupov tovarov, 
služieb a stavebných prác u verejného obstarávateľa uskutočnených v roku 2014, s 
vypracovaním návrhu na odstránenie zistených nedostatkov, 

b) vypracovanie súboru na evidenciu objednávok, zmlúv a faktúr, s vyhodnocovaním 
hodnoty nákupov od začiatku sledovaného obdobia podľa predmetov zákazky, 
s pokynmi na jeho používanie a zaškolením používateľa, 

c) vypracovanie návrhu plánu verejného obstarávania na rok 2015, 
d) vypracovanie smernice o verejnom obstarávaní na rok 2015,  
e) vytvorenie profilu verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk,   
f) zverejňovanie dokumentov v profile verejného obstarávateľa,   
g) uskutočňovanie postupov verejného obstarávania -  nákup tovarov, služieb a 

stavebných prác u verejného obstarávateľa v roku 2015 /okrem podlimitných 
a nadlimitných zákaziek/, 

h) vedenie a skompletizovanie dokumentácie verejného obstarávania  
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnuté služby prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu. 

 
III. Čas a miesto plnenia 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 5.12.2014 do 31.12.2015. 
2. Lehota realizácie a odovzdania služby pre jednotlivé činnosti podľa čl. II bod 2 zmluvy je 

stanovená vo výške  
3. Poskytovateľ vykoná činnosti pri ktorých nie je potrebná vzájomná osobná konzultácia 

v mieste svojho sídla.  
4. Vzájomné konzultácie sa uskutočnia v priestoroch objednávateľa vo vopred dohodnutých 

termínoch, ak nebude dohodnuté iné miesto konzultácií.  
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IV. Cena za realizáciu 
1. Cena za poskytnutie odborné poradenstvo a konzultačné služby je stanovená dohodou 

zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších 
predpisov.  

2. Cena za plnenie predmetu zmluvy je  stanovená dohodou vo výške 550,00 € bez DPH, t.j. 
660,00 € s DPH mesačne.  
  

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

požiadavkami objednávateľa a v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

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

3. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy, 
ktorá spočíva v poskytnutí súboru v Exceli s evidenciou objednávok a zmlúv uzavretých od 
začiatku roka 2014 a evidenciou došlých faktúr od začiatku roka 2014, prípadne v inom 
formáte podľa dohody.  

4. V evidencii objednávok, zmlúv a faktúr budú uvedené minimálne údaje o predmete 
objednávky/zmluvy/faktúry, hodnote objednávky/zmluvy/faktúry, dodávateľovi a dátume 
ich zadania. 
 

VI. Platobné podmienky 
1. Cena za plnenie predmetu zmluvy bude uhradená po odovzdaní a prebratí  činností podľa čl. 

II, bod 2 samostatne za každú činnosť uvedenú pod písm. a), písm. b) a písm. c) a d) zmluvy, 
na základe faktúr – daňového dokladu, vystavených najneskôr do 15 dní po odovzdaní  
činností a ich prevzatí verejným obstarávateľom. Splatnosť faktúr je do 14 dní od jej 
doručenia objednávateľovi. 
 

VII. Vyššia moc 
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 a pod. 

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 avízované okolnosti vyššej moci je povinný avizovateľ predložiť hodnoverný 
dôkaz. 
 

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

jeden. 
2. Každá zmena musí byť realizovaná písomne, formou obojstranne odsúhlaseného dodatku 

k tejto zmluve. 
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať zmluvu aj bez  uvedenia dôvodu.  
4. Výpovedná lehota, ak dôjde k výpovedi zmluvy bez uvedenia dôvodu, je jeden kalendárny 

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

5. Pre iné formy a dôvody ukončenia zmluvy pred uplynutím lehoty platnosti platia ustanovenia 
obchodného zákonníka. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia podľa platnej legislatívy. 

 
v Bratislave, dňa  3.12.2014     v Bratislave, dňa  
za objednávateľa:     za poskytovateľa: 
 
 
________________________________________   ___________________________________________  
RNDr. Naděžda Točená    Mgr. Tamášová Karácsonyová Katarína  




