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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 184/09/2017/SCKSK  

vo verejnom obstarávaní 
 

„Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pre verejné obstarávanie“ 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo:      Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice 

štatutárny orgán:   Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach obchodných:  Ing. Gabriela Pelikánová, investičná námestníčka 

IČO:     35 555 777 

DIČ:     202 177 2544 

IČ DPH    SK2021772544 

právna forma: Príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom zriaďovacou listinou č. 5914/2010-RU16/40617 

v znení neskorších dodatkov 

peňažný ústav:   Štátna pokladnica 

číslo účtu:    7000409705/8180 

IBAN:     SK688180 0000 070 0040 9705 

Swift/BIC:    SPSRSKBA  

spojenie:    tel.:+421 55 7860013 

e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...) 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:   MARBU VO - poradenstvo, s.r.o 
sídlo:     Bratislavská 1617/27, 040 01 Košice 

právna forma:  Obchodný register Okresného súdu Košice I., odd.: Sro, vl. 

č. 37722/V 

štatutárny orgán:   JUDr. Marta Budišová, konateľ 

IČO:     48 259 900 

DIČ:     2120106769 

IČ DPH:    neplatca DPH 

právna forma:    spoločnosť s ručením obmedzeným 

peňažný ústav:   Tatra banka , a.s.  

číslo účtu:    2946008184 

IBAN:     SK69 1100 0000 0029 4600 8184  

Swift/BIC:    TATRSKBX 

Tel.spojenie:    tel.: +421 905 490 863 

     e-mail: marbuvo1@gmail.com 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

mailto:verobs.sro@gmail.com
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Čl. II 

Preambula 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe vyhodnotenia zákazky s názvom: „Poskytovanie pora-

denských a konzultačných služieb pre verejné obstarávanie“ zo dňa 08. 09. 2017. 

2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka poskytovateľa.  

 

 

Čl. III 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie pre objednávateľa odborných a kvalifikovaných 

poradenských služieb a konzultácií v oblasti verejného obstarávania, ktorých obsah bude 

vykazovať súlad s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), alebo so 

zákonom o verejnom obstarávaní, ktorý bude platný a účinný v dobe poskytovania danej 

služby (v prípade zmeny legislatívy) a inými právnymi predpismi v oblasti verejného 

obstarávania,  ako aj súlad s vnútornými - internými predpismi objednávateľa, ktoré sa viažu 

k oblasti verejného obstarávania, všetko podľa osobitných potrieb a požiadaviek 

objednávateľa a odborné činnosti v rámci tejto vymedzenej oblasti. 

2. Poskytovateľ prehlasuje, že má oprávnenie poskytovať služby v rozsahu čl. III bod 1. 

3. Poskytovateľ zodpovedá za profesionálne poskytnutie služieb vo vlastnom mene, na svoje 

náklady a vlastnú zodpovednosť, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť pre riadne plnenie zmluvy relevantné a pravdivé 

informácie v primeranom čase, tak aby poskytovateľ služby mohol riadne službu vykonať.  

5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnuté služby prevziať v súlade s touto zmluvou a zaplatiť 

poskytovateľovi dohodnutú cenu podľa článku V tejto zmluvy. 

6. Objednávateľ výsledok poskytovania služieb  využije výhradne pre svoje potreby a zaväzuje 

sa, že ich neposkytne tretím osobám bez súhlasu poskytovateľa.  

7. Objednávateľ stanoví primeranú lehotu na plnenie konkrétnych úkonov poskytovania služby 

s ohľadom na zložitosť a rozsah objednaného výkonu služby a vo väzbe na termín 

poskytnutia relevantných informácií nevyhnutných na plnenie predmetu zmluvy – 

poskytovanie služby. 

8. Poskytovateľ prehlasuje, že poskytnutie služieb nie je zaťažené vecnými právami tretích 

osôb. 

9. Termíny a rozsah poskytovania služieb v priebehu trvania zmluvy bude závisieť od potrieb 

a požiadaviek objednávateľa, ktoré budú zadávané a definované ústne alebo písomne 

a potvrdené v zmysle prílohy č. 2 – výkazom poskytnutých služieb vo verejnom obstarávaní 

a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb podpísaných zodpovednou osobou 

objednávateľa. 

 

 

Čl. IV 

Vymedzenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní 

 

1. Pod odbornými službami vo verejnom obstarávaní sa rozumejú poradenské a konzultačné 

služby v oblasti verejného obstarávania minimálne, nie však výhradne v nasledovnom 

rozsahu: 
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a) komplexné odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti verejného obstarávania pri 

zabezpečovaní  a uskutočňovania postupov  zadávania zákaziek v prípravnej etape a pri 

vyhlasovaní postupov zadávania zákaziek, pri spracovaní interných predpisov v oblasti 

verejného obstarávania, všetko podľa zákona o verejnom obstarávaní v rámci, ktoré 

bude pozostávať minimálne z nasledovných úkonov o výkon ktorých objednávateľ 

požiada: 

 

- posúdenie návrhov dokumentov súvisiacich s prípravnými trhovými konzultáciami, 

s určením predpokladanej hodnoty zákazky a s vyhodnotením testu bežnej 

dostupnosti a ich súladu so zákonom o verejnom obstarávaní,   

- spracovanie návrhu najefektívnejšieho postupu zadávania zákazky so zohľadnením 

predpokladanej hodnoty zákazky a zložitosti predmetu zákazky, 

- posudzovať súlad obsahu konkrétnych dokumentov nevyhnutných pre zabezpečenie 

postupu zadávania zákazky so zákonom o verejnom obstarávaní,  analýza zistených 

nedostatkov a riziká možného pochybenia a nesúladu so zákonom o verejnom 

obstarávaní v daných dokumentoch,  

- posudzovať a poskytovať konzultácie k jednotlivým úkonom objednávateľa v rámci  

konkrétneho postupu zadávania zákazky,  

- návrhy na možné odstránenie zistených nedostatkov v postupoch zadávania zákaziek 

uskutočňovaných objednávateľom,  

- návrhy na obsah dokumentov určených pre komunikáciu s Úradom pre verejné 

obstarávanie, uchádzačmi a záujemcami, riadiacim orgánom alebo iným subjektom 

poskytujúcim finančné prostriedky na financovanie predmetu zákazky,  

- posúdenie obsahu dokumentov spojených s vyhlasovaním verejného obstarávania 

a s vybraným postupom zadávania zákazky a konzultácie pri ich spracovaní, medzi 

ktoré patria minimálne, nie však výhradne nasledovné dokumenty:  

 test bežnej dostupnosti, 

 určenie predpokladanej hodnoty zákazky, jej aktualizácia v čase vyhlásenie 

verejného obstarávania,  

 oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania,  

 podmienky účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia,  

 súťažné podklady, 

 vysvetľovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a vysvetľovanie 

a dopĺňanie súťažných podkladov,  

 žiadosti o vysvetlenie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenia 

podmienok účasti už predložených v ponuke, žiadostí o vysvetlenie 

mimoriadne nízkej ponuky, žiadosti o predloženie dokladov, ktoré boli 

nahradené JED-om, žiadosti o vysvetlenie ponuky,  

 oznámenie o vylúčení, oznámenie o výsledku, výzva na súčinnosť, 

  vybavenie žiadosti o nápravu, vybavenie námietok,  

b) spolupracovať a pripravovať analýzy pri riešení vyhodnocovania ponúk a podmienok 

účasti,  

c) byť priamo účastní ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk, ak  ho ako člena komisie 

objednávateľ riadne menuje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,  

d) spolupracovať pri kontrole obsahu dokumentov a dokladov predkladaných v žiadosti 

o účasť a v ponuke s podmienkami a požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými 

v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,  

e) poskytovať konzultácie pre zamestnancov objednávateľa k zneniu zákona o verejnom 

obstarávaní,  
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f) poskytovať informácie o aktuálnych legislatívnych zmenách v zákone o verejnom 

obstarávaní,  

g) poskytovať informácie spojené s aplikačnou praxou zadávania zákaziek postupmi podľa 

zákona o verejnom obstarávaní, 

h) oboznamovať objednávateľa s dôležitými metodickými usmerneniami Úradu pre 

verejné obstarávanie, výkladovými stanoviskami a rozhodnutiami o námietkach 

a rozhodnutiami Rady Úradu, ktoré by mali vplyv na jeho účasť vo verejnom 

obstarávaní alebo vplyv na verejné obstarávanie, ktoré zadáva objednávateľ,  

i) poskytovať poradenstvo a konzultácií súvisiacich so zadávaním zákaziek 

prostredníctvom EKS, elektronického trhoviska,  

j) poskytovať aj ďalšiu nešpecifikovanú poradenskú a konzultačnú činnosti súvisiacu 

so zabezpečovaním postupov zadávania zákaziek alebo s účasťou vo verejnom 

obstarávaní. 

 

 

Čl. V 

Odmena za vykonanie práce, platobné podmienky 

 

1. Odmena za poskytnutie služieb v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa výzvy a predloženej ponuky. 

Jednotková cena za poskytnutie služby uvedená v prílohe č. 1 Cenová ponuka uchádzača je 

maximálna a záväzná počas platnosti zmluvy. 

 

2. Odmena za poskytnutie služieb v rozsahu podľa čl. III a predloženej ponuky: 

 

 

P. 

č. 
Názov 

Množstv

o 

Celková cena  

bez DPH 

v EUR  

20% DPH 

v EUR 

Celková cena  

s DPH 

v EUR 

1. 

Poskytovanie poradenských 

a konzultačných služieb v oblasti 

verejného obstarávania 

komplet 9 000,00 ------- 9 000,00 

 

3. Poskytovateľ nie je platca DPH. 

4. Podkladom pre úhradu ceny podľa tohto článku bude faktúra vyhotovená poskytovateľom. 

Faktúru za predmet zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje vystaviť po čiastkovom splnení 

predmetu zmluvy na základe vyhotoveného dokladu o poskytnutí služby t. j. výkaz 

poskytnutých služieb vo verejnom obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských 

služieb (príloha č. 2) podpísaný zodpovednou osobou objednávateľa. 

5. Faktúra bude vystavená a doručená do 16-teho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí 

mesiaca, v ktorom boli poskytované služby. 

6. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: 

 označenie zákazky, 

 pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

 číslo zmluvy, číslo faktúry, 

 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

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

 fakturovanú sumu. 
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7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi do troch pracovných dní na doplnenie a poskytovateľ je 

povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi. 

8. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia. 

 

 

Čl. VI 

Platnosť a ukončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy s možnosťou jej predĺženia po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, 

maximálne do vyčerpania finančného limitu aktuálneho v čase zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Táto zmluva zaniká: 
- písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 
- zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 
- písomným odstúpením od zmluvy v prípadoch podľa článku VII zmluvy alebo 

v ďalších prípadoch uvedených v zmluve. 
 

 

Čl. VII 

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky 

 

1. Objednávateľ bude požadovať od poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé 

jednotlivé porušenie akejkoľvek svojej povinnosti podľa tejto zmluvy, pokiaľ k porušeniu 

zmluvných povinnosti nedošlo z dôvodu nesúčinnosti objednávateľa a porušenie zmluvných 

podmienok nastalo preukázateľným zanedbaním a nečinnosťou poskytovateľa služby. 

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny je poskytovateľ oprávnený účtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý začatý deň 

omeškania. 

3. Právo na náhradu škody podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nie je vznikom 

nárokov podľa vyššie uvedeného, dotknuté. 

4. V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy 

odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo 

sa o tomto porušení dozvedela. Zmluvné strany považujú porušenie zmluvy za podstatné 

v týchto prípadoch: 

- nedodržanie jednotkovej ceny podľa čl. V tejto zmluvy, 

- poskytnutie konzultácie, poradenstva a návrhov na obsah dokumentov, ktoré nie sú 

v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ktoré preukázateľne po ich prijatí mali za 

následok uskutočnenie úkonov objednávateľa v postupoch zadávania zákaziek, ktoré 

vykazujú nesúlad so zákonom o verejnom obstarávaní.  

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

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

6. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. 
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Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, pričom je rozhodujúci naj-

neskorší deň z dní,  kedy bola zmluva podpísaná niektorou zmluvnou stranou, účinná nasle-

dujúci deň po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

2. Sporné ustanovenia tejto zmluvy sa budú vykladať v súlade platným Obchodným zákonní-

kom. 

3. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode meniť a dopĺňať túto zmluvu formou 

očíslovaných písomných dodatkov, ktoré sa automaticky stávajú neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy. 

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

-  Príloha č. 1 - cenová ponuka uchádzača - poskytovateľa 

- Príloha č. 2 - Výkaz – poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti VO. 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po dve (2) vyhotovenia. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne, vážne, určite 

a zrozumiteľne, s obsahom zmluvy po jej prečítaní súhlasia a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa: 20.09.2017    V Košiciach, dňa: 19.09.2017 

 

 

 

 

Za Objednávateľa:      Za Poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

________________________    ___________________________ 

Ing. Zoltán Bartoš      JUDr. Marta Budišová 

riaditeľ        konateľ 


