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RÁMCOVÁ DOHODA č. 115/04/2021/KE 

Služby verejného obstarávania – poradenstvo a realizácia postupov zadávania 

 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a § 2 ods. 5 písm. g) v spojení 

s § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“) 

(ďalej ako „rámcová dohoda“ alebo „dohoda“) 

  

medzi  zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo podľa zriaďovacej listiny:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene organizácie: doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, generálny riaditeľ 

IČO:   35 555 777 

DIČ:  202 177 2544 

IČ DPH:  SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:   SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift/BIC:  SPSRSKBA 

právna forma:   príspevková   organizácia  zriadená  Košickým 

                                                                samosprávnym krajom                                                       

kontakt:                                                   tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

webstránka pre zverejnenie dohody:      www.scksk.sk 

(ďalej ako „objednávateľ“)  

  

a 

 

Poskytovateľ:                                         Tatra Tender s. r. o.     

sídlo:                                                        Krčméryho 16, 811 04 Bratislava                                      

osoba konajúca v mene spoločnosti:       Mgr. Vladimír Oros, konateľ 

IČO:                                                         44 119 313                                           

DIČ:                                                         2022594761                                          

IČ DPH:                                                   SK2022594761                                                   

bankové spojenie:                                    Tatra banka a. s.   

IBAN:                                                      SK11 1100 0000 0026 2118 4067 

Swift/BIC:                                               TATRSKBX 

právna forma:                                          Spoločnosť s ručením obmedzeným  

kontakt:                                                    tel: +421 911566378, mail: info@tatratender.sk 

(ďalej ako „poskytovateľ“)  

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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Preambula 

 

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie diela podľa tejto dohody použil postup zadávania 

zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil dňa 29.03.2021 výzvu na predloženie ponuky k zákazke 

s nízkou hodnotou. 

Názov zákazky: Služby verejného obstarávania – poradenstvo a realizácia postupov zadávania 

Druh zákazky: Služby 

Podkladom pre uzavretie tejto dohody je ponuka poskytovateľa zo dňa: 30.03.2021 

Na základe výsledkov verejného obstarávania sa objednávateľ ako verejný obstarávateľ a poskytovateľ 

ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto dohody:  

 

Článok I  

Predmet rámcovej dohody  

  

1.1 Účelom tejto dohody je určenie rámcových zmluvných podmienok pre zadávanie objednávok počas 

jej účinnosti, najmä čo sa týka určenia druhu predmetu plnenia, jeho ceny a  predpokladaného 

rozsahu, s cieľom zabezpečiť opakované a kontinuálne dodanie služieb, ktoré tvoria predmet 

plnenia podľa tejto dohody, v závislosti od potrieb a požiadaviek objednávateľa. 

1.2 Predmetom tejto dohody je záväzok poskytovateľa počas doby účinnosti tejto dohody, dodávať 

objednávateľovi na základe jeho čiastkových písomných objednávok predmet plnenia – služby 

verejného obstarávania – poradenstvo a realizácia postupov zadávania, ktorými sú odborné 

konzultačné a špecializované služby (ďalej ako „služby“ alebo „predmet plnenia“), v oblasti 

obchodu a verejného obstarávania v súvislosti s prípravou a realizáciou verejných obstarávaní 

postupom nadlimitných a podlimitných zákaziek na dodanie tovarov, služieb a uskutočňovanie 

stavebných prác (ďalej ako „verejné obstarávanie“) a záväzok objednávateľa za dodané služby 

zaplatiť poskytovateľovi cenu podľa čl. II tejto dohody. 

1.3 Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude počas doby účinnosti tejto dohody 

špecifikované v čiastkových písomných objednávkach. 

1.4 Čiastkové písomné objednávky budú vystavené v súlade s touto dohodou na základe aktuálnych 

potrieb objednávateľa, pričom momentom doručenia objednávky poskytovateľovi sa táto považuje 

za potvrdenú. Poskytovateľ berie na vedomie, že objednávanie služieb je právom objednávateľa, 

nie jeho povinnosťou. Uvedenie predpokladaného rozsahu služieb v tejto rámcovej dohode 

nezaväzuje objednávateľa na odobratie služieb v predpokladanom rozsahu, ani k žiadnym 

pravidelným odberom a ani nezakladá ďalšie práva poskytovateľa vrátane práva na náhradu škody 

voči objednávateľovi z titulu ušlého zisku v prípade, ak tento nedodrží predpokladané množstvá 

služieb v zmysle tejto dohody. 
1.5 Objednávateľ splnomocňuje poskytovateľa k tomu, aby za účelom plnenia predmetu dohody, 

vykonával úkony  podľa čl. II bod 2.1 tejto dohody spojené s procesom predmetného verejného 

obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní a ako oprávnený zástupca objednávateľa, aby 

ho zastupoval pri príprave a realizácii procesu verejného obstarávania. Objednávateľ 

nesplnomocňuje poskytovateľa k uzavretiu rámcovej dohody s úspešným uchádzačom 

predmetného verejného obstarávania, ani k menovaniu členov komisií na otváranie 

a vyhodnocovanie ponúk. 

 

Článok II 

Služby ako predmet plnenia podľa tejto dohody 

 

2.1     Predmetom plnenia podľa tejto dohody je poskytovanie poradenských služieb a odborných služieb 

verejného obstarávania v zmysle príslušných ustanovení ZVO, zahŕňajúce okrem iného tiež všetky 

činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou verejného obstarávania v procese nadlimitných  

a podlimitných zákaziek na dodanie tovarov, služieb a uskutočnenie stavebných prác. 
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Poskytovanie odborných služieb poskytovateľom pri zabezpečení procesov verejných obstarávaní  

zákaziek bude spočívať v úkonoch: 

a) konzultácie, usmernenia, vypracovanie súťažných podkladov, všetkých relevantných 

dokladov a dokumentov potrebných na realizáciu zákazky na základe podkladov od 

objednávateľa v súlade s požiadavkami objednávateľa a zákona o verejnom obstarávaní, 

b) určenie a zdôvodnenie použitého postupu verejného obstarávania, 

c) určenie predpokladanej hodnoty zákazky, 

d) určenie podmienok účasti na základe požiadaviek a zdôvodnení ich opodstatneností zo strany 

objednávateľa 

e) vypracovanie a zaslanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania / výzva na 

predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníkov ( EÚ a ÚVO) 

f) zverejnenie súťažných podkladov na Profile objednávateľa zákazky 

g) kompletné zabezpečenie jednotlivých úkonov v samotnom procese verejného obstarávania od 

jeho zverejnenia v súlade s princípom transparentnosti a ZVO  ako aj s internou Smernicou 

o verejnom obstarávaní objednávateľa, 

h) zabezpečenie informačných povinností v zmysle ZVO, 

i) vypracovanie čestných vyhlásení členov komisie v súlade s ZVO, 

j) vypracovanie všetkých potrebných zápisníc z procesu verejného obstarávania, ktoré sú 

vyžadované ZVO 

k) vypracovanie a zaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk v súlade s ZVO, 

l) príprava podkladov k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom/i, 

m) vypracovanie a zaslanie na zverejnenie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do 

vestníkov ( EÚ a ÚVO ), 

n) vypracovanie Správy o zákazke a jej zverejnenie v Profile objednávateľa vedenom na ÚVO, 

o) zverejnenie zákonom stanovených dokumentov na Profile objednávateľa podľa § 64 ZVO, 

p) odovzdanie kompletnej dokumentácie zo zrealizovaného verejného obstarávania zákazky 

objednávateľovi, 

q) v prípade uplatnenia revíznych postupov zastupovanie objednávateľa pred Úradom pre verejné 

obstarávanie, 

r) zabezpečovať celý proces verejného obstarávania elektronickou komunikáciou v súlade s   

§ 20 ZVO cez elektronický systém ERANET, ktorý má objednávateľ zmluvne zabezpečený, 

s) v prípade realizácie elektronickej aukcie zabezpečí poskytovateľ kompletné administratívne 

spracovanie jej priebehu formou aukčnej spoločnosti, ktorá je certifikovaná Úradom pre 

verejné obstarávanie. 

2.2  Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky návrhy písomných dokumentov, predloží na odsúhlasenie 

objednávateľovi. 

 

Článok III 

Cena a platobné podmienky 

 

3.1 Cena predmetu plnenia podľa tejto dohody je dohodnutá v zmysle 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 NS SR č, 18/1996 Z. z. o cenách, na základe výzvy a predloženej ponuky. Cena za služby 

je výsledkom ponukového konania poskytovateľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania 

zákazky vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odplatu za služby poskytnuté na základe 

objednávky objednávateľa, v súlade s cenovou ponukou poskytovateľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 

tejto dohody. Celková odplata za poskytnutie služieb v rozsahu podľa čl. I a čl. II zmluvy, je 

maximálne vo výške 75 660,00 EUR s DPH. 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli na hodinovej odplate za poskytovanie služieb vo výške 78,00 EUR  s 

DPH (slovom: sedemdesiatosem eur, ). V prípade poskytnutia služieb v rozsahu menšom ako 

jedna hodina, prináleží poskytovateľovi pomerná časť odplaty podľa tohto bodu. V sume odplaty 

sú zarátané všetky náklady poskytovateľa súvisiace s poskytovaním služieb a uvedená cena je 

konečná a nemenná a zahŕňa všetky náklady a hotové výdavky (poštovné náklady na zasielanie 

písomnej korešpondencie so záujemcami/uchádzačmi, dopravné náklady, náklady na 
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telekomunikačné služby a pod.) vynaložené pri plnení povinností poskytovateľa podľa tejto 

rámcovej dohody. 

3.4 Objednávateľ si objednáva služby verejného obstarávania na základe čiastkových objednávok. 

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru vždy až po úplnom 

poskytnutí objednaných služieb. Pre účely fakturácie sa zaväzuje objednávateľ poskytovateľovi 

vystaviť písomné potvrdenie o riadnom poskytnutí služieb. Uvedené neplatí v prípade, ak bude 

predmetom objednávky realizácia konkrétneho procesu verejného obstarávania a s tým 

súvisiacich činností ako celku. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, zmluvné strany sa dohodli, 

že poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru vždy po ukončení jednotlivých etáp verejného 

obstarávania, pričom dňom ukončenia etapy a teda dňom vzniku oprávnenia na vystavenie faktúry 

je: 

3.4.1 deň nasledujúci po dni uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v 

Úradnom vestníku Európskej únie, Vestníku verejného obstarávania (ďalej ako „vestník“), 

3.4.2 deň nasledujúci po dni identifikácie úspešného uchádzača a odôvodnení výberu jeho 

ponuky, 

3.4.3 deň protokolárneho odovzdania úplnej dokumentácie k predmetnému verejnému 

obstarávaniu a zabezpečenia všetkých procesných úkonov vo vzťahu k predmetnému 

verejnému obstarávaniu. 

Prílohou faktúry za jednotlivé etapy uvedené v bode 3.4.1 a v bode 3.4.2 bude podpísaný výkaz 

poskytnutých služieb v súvisiacej etape verejného obstarávania. Prílohou faktúry podľa bodu 3.4.3 

tejto dohody bude tiež podpísaný protokol o odovzdaní úplnej dokumentácie k predmetnému 

verejnému obstarávaniu a zabezpečenia všetkých procesných úkonov vo vzťahu k predmetnému 

verejnému obstarávaniu. 

3.5 Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ust. § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje:  

• označenie zákazky, 

• pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo,  

• číslo dohody, číslo faktúry, 

• deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

• fakturovanú sumu v EUR, 

• označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

• pečiatku a podpis oprávneného zodpovedného zástupcu poskytovateľa, IBAN, SWIFT, 

variabilný symbol, 

• dátum poskytnutia služby, 

• rozpis fakturovaných čiastok (výkaz poskytnutých služieb). 

3.6 V prípade, ak nedôjde k ukončeniu niektorej z etáp verejného obstarávania podľa bodov 3.4.1 až 

3.4.3 tohto článku z dôvodov nezapríčinených poskytovateľom, najmä, ak dôjde k  zrušeniu 

verejného obstarávania, ktorého sa týka predmet plnenia z dôvodov nezapríčinených 

poskytovateľom, má poskytovateľ nárok na odplatu za skutočne poskytnuté služby. Skutočne 

poskytnuté služby je poskytovateľ povinný riadnym spôsobom preukázať.  

3.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v tejto rámcovej dohode, je 

objednávateľ oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi v lehote jej splatnosti na doplnenie, resp. 

opravu. V takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry a nová lehota 

splatnosti podľa čl. III bod 3.8 mu začne plynúť dňom doručenia doplnenej, resp. opravenej 

faktúry. 

3.8 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia. 

3.9 Objednávateľ nebude poskytovať poskytovateľovi preddavok ani zálohovú platbu na odplatu za 

poskytnuté služby. 

 

Článok IV 

Práva a povinností zmluvných strán 

 

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet dohody uvedený v bode 2.1 tohto článku dohody riadne 

a včas, v súlade so ZVO a ostatnými právnymi predpismi SR a všeobecne záväznými právnymi 



 
 

5 
 

aktmi EU v znení platnom a účinnom v čase realizácie verejného obstarávania v rozsahu a za 

podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode. 

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od poskytovateľa výsledky poskytovania služieb podľa tejto 

dohody a následne zaplatiť poskytovateľovi za dodané služby dohodnutú odplatu.  

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie 

pri plnení predmetu podľa tejto dohody, resp. v súvislosti s touto dohodou, a to aj po skončení 

tohto zmluvného vzťahu. 

4.4 Poskytovateľ je povinný pri plnení predmetu tejto dohody 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 rámcovej dohody. Pritom je tiež povinný dbať na účelnosť a hospodárnosť 

a plnenie predmetu tejto dohody v súlade so ZVO. 

4.5 Poskytovateľ je povinný písomne predkladať objednávateľovi akékoľvek informácie týkajúce sa 

procesu verejného obstarávania, ktoré by mohli, alebo ktoré narušili jeho priebeh. 

4.6 Poskytovateľ je povinný kedykoľvek na výzvu objednávateľa poskytnúť mu písomné vysvetlenie, 

informácie k jednotlivým procesom verejného obstarávania zákaziek, ktoré zabezpečuje v rámci 

plnenia predmetu tejto dohody. 

4.7 Poskytovateľ je oprávnený na svoj účet a v mene objednávateľa, vyhlasovať a zabezpečovať 

proces verejného obstarávania v súlade s článkom I bod 1.5 tejto zmluvy. 

4.8 Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a) prevziať od objednávateľa všetky podklady potrebné k plneniu predmetu dohody, 

b) pri preberaní podkladov skontrolovať ich úplnosť a upozorniť objednávateľa na zistené 

nedostatky alebo ich nekompletnosť, za neskôr zistené nedostatky nesie plnú zodpovednosť 

poskytovateľ, 

c) postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov objednávateľa a v súlade s jeho     

záujmami, 

d) vyžiadať si v prípade pochybností o obsahu pokynu písomné stanovisko objednávateľa, 

e) pri plnení predmetu dohody oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv 

na plnenie predmetu dohody a vyžiadali by si zmenu pokynov objednávateľa, 

f) poskytnúť objednávateľovi informácie o aktuálnom stave verejného obstarávania, a to v lehote 

jedného pracovného dňa odo dňa od kedy o to objednávateľ požiada, 

g) po ukončení verejného obstarávania v súlade s touto dohodou vrátiť objednávateľovi všetky 

písomnosti objednávateľa, ako i celú dokumentáciu vzťahujúcu sa k uskutočneným verejným 

obstarávaniam. 

4.9 Na účely tejto zmluvy sa za ukončenie verejného obstarávania považuje odoslanie oznámenia 

o výsledku verejného obstarávania. 

4.10 Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť, 

b) poskytnúť poskytovateľovi priestory, v ktorých sa uskutoční otváranie a vyhodnocovanie 

ponúk, 

c) poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť pri zabezpečení vyhlásenia verejného obstarávania 

objednaného objednávateľom na základe tejto dohody. 

4.11 V priebehu plnenia tejto rámcovej dohody sú zmluvné strany povinné zúčastňovať sa vzájomných 

konzultácií navrhnutých druhou zmluvnou stranou podľa jej uváženia a požiadavky, príp. na 

základe výzvy. 

4.12 Kontaktnou osobou pre plnenie predmetu tejto rámcovej dohody je: 

- za objednávateľa: Mgr. Zuzana Slivenská, tel: 0911 971 327,  

- e – mail: zuzana.slivenska@scksk.sk, 

- za poskytovateľa: Mgr. Vladimír Oros, tel. 0911 566 378 ,  

- e – mail: info@tatratender.sk 

4.13 Ku dňu ukončenia verejného obstarávania poskytovateľ protokolárne odovzdá objednávateľovi 

kompletnú dokumentáciu celého procesu ukončeného verejného obstarávania. Zmluvné strany 

podpíšu preberací protokol, ktorý obsahuje zoznam všetkých odovzdávaných dokladov. 

4.14 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na predmet tejto rámcovej 

dohody ním vykonávaný. 

mailto:zuzana.slivenska@scksk.sk
mailto:info@tatratender.sk
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Článok V 

Sankcie a zodpovednosť za škodu 

 

5.1 Ak dôjde k ukončeniu, prípadne zrušeniu verejného obstarávania, ktoré je predmetom plnenia 

poskytovateľa, z dôvodov na strane poskytovateľa (najmä, ak bude súťaž zrušená z dôvodu 

porušenia povinností uvedených v ZVO), prípadne, ak nedôjde k ukončeniu niektorej z etáp 

verejného obstarávania podľa bodov 3.4.1 až 3.4.3 článku III tejto dohody z dôvodov na strane 

poskytovateľa, je poskytovateľ povinný: 

a) na požiadanie objednávateľa opakovať zrušenú súťaž na vlastné náklady, 

b) vrátiť objednávateľovi odplatu vyplatenú za realizáciu zrušenej súťaže v prípade, ak 

objednávateľ nebude trvať na opakovaní zrušenej súťaže. 

5.2 V prípade zrušenia verejného obstarávania, ktoré je predmetom plnenia poskytovateľa z iného 

dôvodu, ako je uvedené v bode 5.1 tohto článku zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zľave 

z hodinovej odplaty za poskytovanie služieb uvedenej v článku III bod 3.3 tejto zmluvy na 

opakovanej súťaži vo výške: 

a) 40% zľava z dohodnutej hodinovej odplaty za služby poskytnuté na opakovanej súťaži pred 

predkladaním ponúk, 

b) 10 % zľava z dohodnutej hodinovej odplaty za služby poskytnuté v opakovanej súťaži po 

predkladaní ponúk. 

5.3 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 150,- Eur pri podlimitných 

zákazkách a vo výške 300,- Eur pri nadlimitných zákazkách, za každé jednotlivé porušenie 

povinností poskytovateľa uložených mu ZVO, ktoré nastane pri uskutočňovaní verejného 

obstarávania objednaného objednávateľom. Celková výška objednávateľom uplatnených 

zmluvných pokút nesmie presiahnuť 50% odplaty za verejné obstarávanie uskutočnené 

poskytovateľom na základe objednávky objednávateľa. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je 

dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej 

bola dohodnutá; náhrada škody môže byť uplatňovaná objednávateľom voči poskytovateľovi v 

plnej výške. 

5.4 V prípade omeškania sa objednávateľa s úhradou riadne doručenej faktúry poskytovateľa, je 

poskytovateľ oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania podľa ustanovenia § 369 ods. I 

Obchodného zákonníka. 

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju 

peňažnú pohľadávku z tohto zmluvného vzťahu alebo vzniknutú v súvislosti s ním (t.j. aj 

nesplatnú) voči poskytovateľovi proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke poskytovateľa. 

5.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že poskytovateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 

objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto dohody alebo pohľadávky s touto 

dohodou súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom 

zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku 

tejto dohody. 

 

Článok VI 

Zánik dohody 

 

6.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto 

rámcovej dohody alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok, ktorý je 

uvedený v bode 3.2 tejto dohody, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.  

6.2 Táto dohoda zaniká: 

- písomnou dohodou oboch strán dohody, 

- zánikom ktorejkoľvek zo strán dohody bez právneho nástupcu, 

- písomným odstúpením od dohody v prípadoch podľa bodu 6.3 tejto dohody alebo v ďalších 

prípadoch uvedených v dohode, 

- splnením predmetu dohody. 

6.3  V prípade podstatného porušenia dohody je odstupujúca strana oprávnená od dohody odstúpiť, ak 

to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení 
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dozvedela. Zmluvné strany považujú porušenie dohody za podstatné v týchto prípadoch: 

- nedodržanie jednotkových cien podľa bodu 3.3, 

- poskytovateľ je aj napriek predchádzajúcej výzve objednávateľa nečinný alebo je v omeškaní 

so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť 

a spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom,  

- poskytovateľ poruší povinností poskytovateľa uložených mu ZVO v platnom a účinnom znení, 

poskytovateľ poruší ustanovenia tejto dohody, 

- objednávateľ ani po uplynutí primeranej lehoty danej mu písomnou výzvou poskytovateľa, 

neposkytne poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť na plnenie predmetu dohody, 

- objednávateľ nezaplatí riadne a včas dohodnutú odplatu. 

6.4 Odstúpením od dohody, dohoda zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. 

6.5   V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako 

podstatné, platia pre odstúpenie od dohody príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

6.6 V prípade predčasného ukončenia dohody z dôvodov uvedených v tomto článku dohody je 

poskytovateľ povinný bezodkladne, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa zániku dohody, 

odovzdať objednávateľovi všetky vykonané služby spolu s príslušnou dokumentáciou. 

Poskytovateľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je 

potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hroziacej škody alebo zmiernenia jej následkov. 

 

 

Článok  VII 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

7.1 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

7.2 Meniť alebo dopĺňať túto dohodu možno iba formou písomných a očíslovaných dodatkov 

odsúhlasených a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, a to iba za 

predpokladu, že takáto zmena alebo doplnenie je v súlade s ustanovením § 18 ZVO a ostatnými 

všeobecne záväzným právnymi predpismi, ktoré upravujú verejné obstarávanie. 

7.3 Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a príslušnými právnymi predpismi v platnom a účinnom znení. 

7.4 Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a 

dve poskytovateľ. 

7.5 Neoddeliteľnou prílohou tejto rámcovej dohody je Príloha č. 1: Cenová ponuka poskytovateľa 

zo dňa 30.03.2021. 

7.6 V prípade, že niektoré ustanovenia tejto dohody sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, 

neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť 

alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto dohody. Zmluvné strany sú povinné v dobrej 

viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené 

iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu 

ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým 

takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie 

neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských 

právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej 

vety. 

7.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si rámcovú dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
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7.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, svoju vôľu prejavili 

slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito, rámcovú dohodu neuzavreli v tiesni, či za nápadne 

nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli bez výhrad a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 

V Košiciach, dňa: 14.04.2021     V Bratislave, dňa: 8.4.2021 

 

 

 

________________________________    ________________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja    Mgr. Vladimír Oros 

doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA,                                         konateľ    

generálny riaditeľ                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




