ZMLUVA
o poskytovaní služieb
v zmysle § 269 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.
v platnom znení (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená medzi:

1. Objednávateľ :

Obec Hermanovce
Hermanovce 59, 082 35 Hendrichovce
IČO: 00327085
DIČ:
2020711473
Zastúpenie:
PhDr. Lukáš Grejták, starosta obce
Tel. kontakt: +421 908 087 917
E-mail. adresa: hermanovce@zoznam.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Poskytovateľ:

BONA FIDE Prešov, s.r.o.
Puškinova 16, 080 01 Prešov
IČO: 36 451 126
DIČ: 2021220061
IČ DPH: SK2020006109
Zastúpená: Ing. Erika Petránová
Bankové spojenie: CSOB a. s., pobočka Prešov
Číslo účtu: 4007907922/7500
(ďalej len „poskytovateľ“)

Čl. 1
1.

Predmet zmluvy

Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa v jeho mene a na jeho účet vykonávať
nasledovné služby:
a) výber dodávateľa stavebných prác zákazky s nízkou hodnotou, v zmysle platnej legislatívy
podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zákazky s názvom:
Administratívna budova – stavebné úpravy v časti hasičskej zbrojnice,
b) poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti stavebníctva, inžinierska
činnosť pri príprave a realizácii stavieb a interiérov, resp. iné požadované oblasti podľa
osobitných požiadaviek objednávateľa zákaziek s názvom:
1. Administratívna budova – stavebné úpravy v časti hasičskej zbrojnice,
2. Výstavba MŠ v obci Hermanovce.

2.
3.

Činnosti, ktoré je poskytovateľ povinný realizovať v zmysle Zmluvy, poskytuje na základe
požiadaviek objednávateľa počas celej doby platnosti Zmluvy.
Poskytovateľ v súlade s touto zmluvou a za podmienok uvedených v tejto zmluve zabezpečí
pre objednávateľa vykonanie komplexných činností potrebných na vykonanie verejného
obstarávania v nasledovnom rozsahu:

vypracovanie Výzvy na predkladanie ponúk,

vypracovanie komplexných súťažných podkladov pre záujemcov, vrátane
zadefinovania špecifikácie opisu predmetu obstarávania, podmienok účasti uchádzačov
a stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,
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na základe predložených žiadostí o vysvetlenie vypracovanie odpovede pre
záujemcov,

vypracovanie kompletnej dokumentácie,

vykonávanie administratívnych činností súvisiacich s verejným obstarávaním,

vypracovanie potvrdenia o prevzatí ponuky,

zabezpečenie a organizovanie otvárania ponúk, spracovanie zápisnice z otvárania
ponúk,

preštudovanie ponúk, vypracovanie oznámenia o prijatí ponuky,

zabezpečenie komplexnej korešpondencie so záujemcami.

Čl. 2
1.

2.

Čas plnenia

Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi návrhy Výzvy na predkladanie ponúk
a kompletných súťažných podkladov najneskôr do 14 dní odo dňa preukázateľného
doručenia podkladov podľa Čl. 1, bod 1. a) tejto zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok podľa Čl. 1, bod 1. a) tejto Zmluvy v čo
najkratšom čase, lehotách a v zmysle zákona o VO, bez zbytočných prieťahov a to tak, aby
nedošlo k zmeškaniu termínov v postupe zadávania predmetnej zákazky.

Čl. 3

Cena a platobné podmienky

1.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odmenu - cenu za
riadne a včasné plnenie záväzku podľa Čl. 1 tejto Zmluvy:
a)
za predmet zmluvy podľa Čl. 1, bod 1. písm. a) vo výške 250,- Eur bez DPH
b)
za predmet zmluvy podľa Čl. 1, bod 1. písm. b) vo výške 25,- Eur bez DPH za každú hodinu
poskytnutých konzultácií.
2.
Platba odmeny - ceny za služby v celkovej hodnote podľa Čl. 1, bodu 1. písm. a) tohto článku
bude realizovaná na základe doručených faktúr takto:
a)
faktúra vo výške 250,- Eur EUR bez DPH po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa
stavebných prác a po uzatvorení Zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác,
b)
pri predmete zmluvy podľa Čl. 1, bodu 1. písm. b) bude fakturácia mesačne, do 15 dní
nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac ak k plneniu podľa Čl. 1, bod 1. písm. b) došlo
preukázateľne na základe objednávky od objednávateľa.

Čl. 4
1.

2.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti poskytovateľa:
a. poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení jeho zmluvných záväzkov v súčinnosti
s objednávateľom, v súlade so záujmami a pokynmi objednávateľa,
b. poskytovateľ sa zaväzuje pravidelne priebežne informovať objednávateľa o postupe
a priebehu plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy,
c. po ukončení procesu VO sa poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi celú
dokumentáciu VO v súlade so Zákonom
Práva a povinnosti objednávateľa:
a. objednávateľ sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi všetky podklady a dokumenty
potrebné na splnenie predmetu Zmluvy,
b. objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu a vždy, keď o to poskytovateľ
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požiada poskytnúť potrebnú súčinnosť alebo požadované doklady alebo dokumenty,
c. objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi faktúru/ faktúru do 14 dní od dňa
doručenia dokladu,
d. pokiaľ to bude nevyhnutné na riadne a včasné plnenie záväzkov poskytovateľa podľa
Zmluvy, objednávateľ je povinný vystaviť poskytovateľovi na jeho požiadanie
písomné splnomocnenie.

Čl. 5
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Poskytovateľ môže poveriť inú osobu zabezpečiť potrebné služby súvisiace s realizáciou
projektov. V prípade takéhoto poverenia poskytovateľ zodpovedá, akoby služby zabezpečil
sám.
Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a vierohodnosť dodaných podkladových materiálov,
účtovných dokladov a iných vecí, ktoré mu boli dodané objednávateľom ako veci potrebné ku
poskytovaniu služby.
Omeškanie poskytovateľa s poskytnutím služby podľa dohodnutých termínov sa považuje za
porušenie povinností poskytovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy a objednávateľ má právo
odstúpiť od Zmluvy po uplynutí 30-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy
poskytovateľovi, ktorou poskytovateľ vyzval na plnenie podľa Zmluvy a odstránenie
nedostatkov.
Nedodanie požadovaných podkladov, účtovných dokladov a iných materiálov zo strany
objednávateľa podľa Čl. 4, ods. 2 Zmluvy sa považuje za porušenie povinností objednávateľa
vyplývajúcich zo Zmluvy a poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí 30dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy objednávateľovi, ktorou objednávateľa vyzval
na spoluprácu podľa Zmluvy.
Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením
Zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné a ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením Zmluvy,
za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka.
Objednávateľ je povinný písomne (e-mailom, poštou) oznámiť poskytovateľovi akékoľvek
zmeny, ktoré budú mať vplyv na realizáciu projektov do 3 dní odo dňa vzniku daných
skutočností.
Čl. 6 Zmeny Zmluvy
Všetky zmeny a doplnenia Zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, číslovaného
a oboma zmluvnými stranami podpísaného dodatku k Zmluve. Ústne dohovory sú
neplatné.
Čl. 8

1.

2.

3.

Ďalšie dojednania

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených
v záhlaví Zmluvy tieto písomne a preukázateľne oznámia druhej strane bez zbytočného
odkladu.
Vo veciach konkrétne neupravených Zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby
postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich
predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky (napr. Občiansky zákonník, autorský
zákon a pod.).
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade príslušnej situácie, všetky ich práva a povinnosti
vyplývajúce zo Zmluvy a jej dodatkov prechádzajú na ich právnych nástupcov.
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4.
5.
6.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane jedno
vyhotovenie a poskytovateľ dostane jedno vyhotovenie.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Zmluvy, jej obsahu porozumeli, sú si
vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená. Vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť
neplatnosť Zmluvy a zmariť tak jej účel.

V Hermanovciach, dňa 01.03.2019

V Prešove, dňa 01.03.2019

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

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

PhDr. Lukáš Grejták

Mgr. Erika Petránová

starosta obce

konateľ spoločnosti
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