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 Z M L U V A   

 
na  zabezpečenie služieb verejného obstarávania  uzatvorená podľa §-u 269 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. 

Obchodný zákonník, v platnom znení 

t a k t o: 

 

 

čl. I. 

 ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Objednávateľ:  Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu  

Sídlo:    Sabinovská ul. č. 16, 820 05 Bratislava      

Štatutárny orgán: JUDr. Ivo Nesrovnal, predseda krajskej organizácie 

Osoby zodpovedné  

za plnenie zmluvy :  Ing. Alžbeta Melicharová 

tel./fax :   0421248264610 

e-mail :   alzbeta.melicharova@region-bsk.sk 

IČO:    42259967   

DIČ :    2023476565   

Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 

číslo účtu :   4018026186/7500 

zapísaná v registri krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

1.2. Poskytovateľ:  Alexander Rumanovský 

Sídlo:    Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica 

Korešpondenčná adresa : Slnečná 13, 974 04 Banská Bystrica 

Osoby zodpovedné  

za plnenie zmluvy:             Alexander Rumanovský     

tel/fax :   0905291561   

e-mail:    rumanovskybb@gmail.com 

IČO:    37593846 

DIČ :    1044981696    

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Banská Bystrica 

číslo účtu:   302056800/0900 

zapísaný v živnostenskom registri č. 601-18236, č. OŽP-4/2009/00681-1 

Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie, č. preukazu T0120-345-2002 (kópia dokladu) 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

čl. II. 

PREDMET ZMLUVY 

2.1. Predmetom zmluvy je v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších  predpisov (ďalej aj „zákona o verejnom obstarávaní“) v období od 01.01.2014 do 

31.12.2015: 

a) Zabezpečenie procesov  verejného obstarávania pre verejného obstarávateľa, ktorým je 

objednávateľ, vo vybratých komoditách v súlade s platným  zákonom o verejnom obstarávaní 

a súvisiacimi právnymi predpismi, 

b) Dohľad nad obstarávaním zákaziek v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní 

a výberom  najvýhodnejšej ponuky pri objednávkovom systéme pri týchto zákazkách spolu 

s evidenciou a  kontrolou  komodity a finančných limitov týkajúcich sa týchto zákaziek,   
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c) Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri podlimitných zákazkách, a to najmä: 

 spracovanie súťažných podkladov na základe podkladov verejného obstarávateľa, kontrola 

opisu a definovania predmetu zákazky v súčinnosti so zadávateľom, jeho presná, úplná 

a nestranná  špecifikácia na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 5 ZVO,  

 správne stanovenie nomenklatúry CPV 

 stanovenie termínov a lehôt na predkladanie ponuky, na predkladanie návrhov, stanovenie 

lehôt viazanosti ponúk, 

 uverejňovanie oznámení podľa zákona 

 poskytovanie súťažných podkladov alebo súťažných podmienok 

 vysvetľovanie oznámení o vyhlásení VO, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov, výzvu na 

predkladanie ponúk, súťažné podklady a inú sprievodnú dokumentáciu a to v súčinnosti s 

obstarávateľom 

 splnenie povinností podľa §49 a §49 a zákona 

 vedenie presnej evidencie dokladov a dokumentov podľa §21 ods.1 zákona 

 spracovanie správy podľa §21 ods.2 a 3 zákona 

 zasielanie dokladov podľa §9 ods.6, 7 a 8. 

 spolupráca s obstarávateľom pri stanovení kritérií na vyhodnotenie ponúk 

 spolupráca pri spracovaní obchodných podmienok alebo návrh zmluvy/rámcovej dohody 

 spolupráca pri návrhu na zriadenie komisie a členov komisie na vyhodnotenie ponúk 

a/alebo na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a/alebo vedenia dialógu bez práva 

vyhodnocovať ponuky/podmienky účasti/riešenia za žiadateľa, resp. návrhov členov poroty 

 vykonanie poučenia/školenia členov jednotlivých komisií na vyhodnotenie splnenia 

podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk pred začiatkom ich činnosti ohľadom ich práv 

a povinností v súlade s ustanoveniami §40,41,42 ZVO 

 zúčastňuje sa na práci komisií za účelom odborného zdokumentovania hodnotiaceho 

procesu ako jej člen bez práva vyhodnocovať ponuky 

 vykonáva ďalšie činnosti v súlade s ustanoveniami zákona v procese verejného 

obstarávania konkrétneho predmetu zákazky 

 

d) komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie,  

e) vypracováva analýzy a stanoviská v rámci riadenia procesu verejného obstarávania. 

 

2.2. Predpokladaný rozsah služieb: 

- Podlimitné zákazky za jeden kalendárny rok v max. počte 5 

- Zákazky v zmysle § 100 zákona o verejnom obstarávaní za jeden kalendárny rok v max. počte 

7 

- Zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní za jeden kalendárny rok v max. 

počte 15 

- Konzultačné hodiny vo vzťahu k procesom verejného obstarávania, usmernenia a ostatné 

odborné informácie max v rozsahu 100 hod./jeden kalendárny rok 

Obstarávané komodity:  

- tovary 

- služby 

- práce 

2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi kompletnú dokumentáciu verejného 

obstarávania samostatne spolu s čistopisom zmluvy predloženého úspešným uchádzačom na podpis.  
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čl.  III. 

ČAS PLNENIA 

 

3.1. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy s Objednávateľom zaväzuje poskytovať dohodnuté 

služby na dobu 24 kalendárnych mesiacov, resp. do vyčerpania finančného limitu od nadobudnutia 

účinnosti uzatvorenej zmluvy s možnosťou predĺženia tohto termínu vo výnimočných prípadoch 

v súvislosti so zákonným predĺžením lehôt verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov formou písomného dodatku k tejto zmluve.  

3.2. V prípadoch uvedených v bode 3.1. tohto článku sa predĺženie času plnenia nepovažuje za 

omeškanie s dodaním predmetu zmluvy. 

 

čl. IV. 

CENA PLNENIA A SPÔSOB JEJ PLATBY 

 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi odplatu za vykonanie služieb 

na základe vystavenej faktúry Poskytovateľom.  

4.2. Cena za uskutočňovanie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. II tejto zmluvy za 

poskytované obdobie je konečná, je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa § 3 Zákona o cenách 

č. 18/1996 Zb. v platnom znení a je stanovená nasledovne: 

 

- celková zmluvná cena : 23 220,00 EUR, poskytovateľ nie je platcom DPH 

Cena za uskutočnenie 1 podlimitnej 
zákazky  

 
650,00 

 
€ (EUR) 

Cena za uskutočnenie 1 zákazky 
v zmysle § 100 

 
530,00 

 
€ (EUR) 

Cena za uskutočnenie 1 zákazky 
v zmysle § 9 ods. 9 

 
210,00 

 
€ (EUR) 

Cena hodinovej sadzby pri 
konzultáciách v EUR  

 
15,00 

 
€ (EUR) 

 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi odplatu dohodnutú v čl. 

IV. podľa bodu 4.2. za  poskytnutie služby uvedenej v čl. II. tejto zmluvy až po kompletnom ukončení 

procesu verejného obstarávania, spolu s kompletnou dokumentáciou verejného obstarávania podľa čl. 

II. bod 2.2. tejto zmluvy, v stanovenej forme podľa čl. II, bod 2.3 tejto zmluvy.  Za kompletné 

ukončenie sa považuje nasledujúci deň po vystavení a podpísaní objednávky alebo nasledujúci deň po 

účinnosti zmluvy na predmet obstarávania uvedený v čl. II bodu 2.2. tejto zmluvy. Ukončením procesu 

verejného obstarávania sa v prípade podlimitnej zákazky rozumie odoslanie oznámenia o výsledku 

verejného obstarávania do Vestníka verejného obstarávania po uzavretí zmluvy, resp.  rámcovej 

dohody a v prípade zrušenia verejného obstarávania podľa ustanovenia § 46 zákona o verejnom 

obstarávaní, odoslanie oznámenia o zrušení verejného obstarávania.  

4.4. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru objednávateľovi vždy spolu za počet ukončených 

procesov verejného obstarania v kalendárnom mesiaci uvedených v čl. II bodu 2.2. tejto zmluvy a to 

najskôr 3. kalendárny deň nasledujúceho mesiaca. Súčasťou faktúry je zoznam kompletne ukončených 

verejných obstarávaní vo fakturovanom mesiaci, ktorý bude obsahovať obchodné meno výhercu 

súťaže zákazky v zmysle § 100 a § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní alebo podlimitnej zákazky 

na tovary, práce alebo služby, popis predmetu obstarania a cenu zákazky. 
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4.5. Objednávateľ má povinnosť do 14 kalendárnych dní po prijatí faktúry vystavenej podľa tejto 

zmluvy zaplatiť Poskytovateľovi čiastku podľa faktúry. Faktúra bude vyhotovená v dvoch origináloch 

a bude obsahovať okrem náležitostí v zmysle platných predpisov aj číslo tejto zmluvy. 

4.6. V prípade, že vystavená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych 

predpisov, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade sa 

preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 

Objednávateľovi. 

4.7. Odplata, resp. jej jednotlivé časti sa na účely tejto zmluvy považujú za zaplatené v deň pripísania 

peňažných prostriedkov vo výške určenej podľa tejto zmluvy na bankový účet Poskytovateľa uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy. 

4.8. V prípade, že zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, zaväzuje sa znášať všetky poplatky za 

bezhotovostný platobný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške 

4.9. Ak sa zhotoviteľ stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v  zmluve nebude 

zvýšená, ale bude upravená na základ dane o príslušnú sadzbu DPH. 

4.10. Ak Objednávateľ neuhradí cenu v stanovenom termíne, bude mu účtovaný poplatok z omeškania 

vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

4.11 V prípade ak poskytovateľ bude v neprimeranom omeškaní s dodaním služby uvedenej v čl. II. 

tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

 

 

čl. V. 

MIESTO PLNENIA 

5.1. Podľa dohody bude Poskytovateľ vykonávať svoju činnosť v sídle Poskytovateľa na základe 

písomného splnomocnenia.  

5.2. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o predmetných zákazkách, netýka sa to 

sprístupňovania informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

vrátane zmien a doplnkov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov. 

5.3. Výsledky svojej činnosti a informácie sa poskytovateľ zaväzuje odovzdávať Objednávateľovi 

v požadovaných termínoch v sídle Objednávateľa.  

 

 

 čl. VI.  

 PODMIENKY A NÁHRADA ŠKODY 

 

 6.1. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za to, že dokumentácia verejného obstarávania bude kompletná 

a bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov za podmienky, že Objednávateľ poskytne potrebnú súčinnosť v zmysle tejto 

zmluvy. 

 6.2. Poskytovateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne 

v príčinnej súvislosti so zavineným porušením niektorej zmluvnej povinnosti poskytovateľa podľa 

tejto zmluvy, ako aj takú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v príčinnej súvislosti s nedbanlivosťou 

Poskytovateľa.  
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čl. VII. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

7.1. Poskytovateľ môže poskytovať dohodnuté služby len osobne, bez tretích osôb.  

7.2. V prípade omeškania Poskytovateľa s plnením dohodnutých služieb, okrem dôvodov uvedených 

v zákone č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov je Objednávateľ 

oprávnený odstúpiť od dotknutej časti zmluvy bez nároku Poskytovateľa na dohodnutú odmenu. 

7.3. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy po celú dobu trvania zmluvného vzťahu 

a minimálne 5 rokov po skončení zmluvného vzťahu založeného podľa tejto zmluvy. Na požiadanie 

objednávateľa sa zaväzuje podpísať písomný sľub mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach, resp. 

skutočnostiach, ktoré tvoria obchodné tajomstvo Objednávateľa. V prípade porušenia svojej povinnosti 

podľa tejto zmluvy zodpovedá za pripadnú škodu tým spôsobenú v súlade s § 373 a nasledovné 

Obchodného zákonníka. 

7.4. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje, že nebude vykonávať iné činnosti na úkor poskytovania služieb 

Objednávateľovi, že bude poskytované služby vykonávať v požadovanej kvalite a v požadovaných 

termínoch. 

7.5. Poskytovateľ je povinný v súlade s touto zmluvou dodržiavať pokyny objednávateľa, poskytovať 

služby osobne, svedomite, riadne a včas a dodržiavať predpisy o bezpečnosti práce, ochranu zdravia 

pri práci, požiarne a iné platné predpisy vzťahujúce sa na poskytované služby.  

 

 

čl. VIII. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

8.1.  Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v 

zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od 

zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu. 

8.2. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo 

nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné 

porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 

8.3. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú 

lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty. 

8.4. Pri neplnení tejto zmluvy sa postupuje podľa čl. VII. bod 7.2. tejto zmluvy. 

8.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej 

strane. V prípade, že druhá strana neprevezme poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o 

odstúpení od zmluvy, považuje sa za doručenie posledný deň odbernej lehoty oznámenej Slovenskou 

poštou. 

8.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 

náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku v zmysle Obchodného zákonníka, nárokov na dovtedy 

uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o 

poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované. 
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čl. IX. 

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

9.1. Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy zmluvných strán príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi s týmto súvisiacimi. 

9.2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými vzostupne očíslovanými dodatkami 

podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.  

9.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle §47a Občianskeho zákonníka. 

9.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a 

Zhotoviteľ dva rovnopisy. 

9.5. Zmluvné strany  sa oboznámili s   obsahom zmluvy prečítaním, porozumeli jej obsahu 

a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju 

podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa 26.11.2013      

 

Objednávateľ :           Poskytovateľ : 

 

 

..........................................              ........................................     

   JUDr. Ivo Nesrovnal            Alexander Rumanovský 

predseda krajskej organizácie                             

           

 

        

        

 


