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ZMLUVA 

O ZABEZPEČENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA č. 19082888 

 

ZMLUVNÉ STRANY  

 
1.1. Zhotoviteľ: 
 
Obchodné meno:    MP Profit PB, s.r.o. 
Sídlo:          Hliníky 712/25, 017 01  Považská Bystrica  
Zastúpený vo  veciach zmluvných :   Mgr. Peter Potecký, konateľ 
IČO:       50 068 849 
DIČ:  212 016 7126 
IČ DPH:  SK 212 016 7126 
Zapísaný v :        Obchodný register Okresného súdu Trenčín 
                                                    oddiel: Sro, vložka číslo: 32338/R 
Bankové spojenie:         VÚB banka, a.s.  
IBAN:                                                    SK46 0200 0000 0035 9710 0656 
Telefón:                         +42142 44 43 891 
E – mail :                        lenka.hlinkova@mpprofit.sk 
 
 
1.2. Objednávateľ:               

                    
Obchodné meno:                                  Obec Brestovec                       
 
Sídlo:                               Brestovec č. 273, 907 01  Myjava 
Zastúpený vo  veciach zmluvných :     Ing. Dušan Duga, starosta obce  
IČO:                                00309435 
DIČ: 2021081425  
IČ DPH:  SK2021081425 
Bankové spojenie:         VÚB, a.s. Myjava 
IBAN:  SK81 0200 0000 0022 3433 9751  
Telefón:                         +42134 6215922 
E – mail :                         obecbrestovec@stonline.sk 
 
      
(ďalej len ako „Objednávateľ") 
 
 
1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu (ďalej len 

"Zmluva"): 

 

 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

2.1. Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa práva platného na území Slovenskej 

republiky, ktorá disponuje skúsenosťami a odbornou spôsobilosťou v oblasti čerpania prostriedkov z 

eurofondov a v oblasti verejného obstarávania podľa Osobitných predpisov, pričom spĺňa všetky 

podmienky ustanovené Osobitnými predpismi pre výkon tejto činnosti.  

2.2. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, a vzhľadom na záujem Objednávateľa o zabezpečenie  viacerých 

Verejných  obstarávaní  Zhotoviteľom, sa zmluvné strany dohodli na spolupráci, a to v rozsahu, spôsobom a za 

podmienok ďalej v Zmluve uvedených. 

mailto:obecbrestovec@stonline.sk


 

 
Zmluva o zabezpečení Verejného obstarávania 

 

i 

 

 

3. PREDMET ZMLUVY 

 

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne vykonať a zabezpečiť pre Objednávateľa“ proces 

verejného obstarávania postupom podlimitnej zákazky  (ďalej len „Projekt“) tj. poskytnutie 

odborných služieb v oblasti zabezpečenia procesov Verejného obstarávania v zmysle zákona 343/2015 

o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Osobitnými predpismi,  za 

podmienok ďalej určených v Zmluve, a to najmä:  

- vypracovanie súťažných podkladov – okrem projektovej dokumentácie, výkazu výmer 

a rozpočtu opečiatkovaného a podpísaného autorizovaným stavebným inžinierom, ktoré 

zabezpečí Objednávateľ v rámci bodu 4.3 Zmluvy.  ) 

- určenie predpokladanej hodnoty zákazky a postupu vo verejnom obstarávaní 

- vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 

- zaslanie oznámenia o vyhlásení ver. obstarávania do vestníka verejného obstarávania 

- sumarizácia záujemcov o účasť vo verejnom obstarávaní 

- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti  

- zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti  

- zaslanie výziev záujemcom na predloženie ponuky 

- zaslanie súťažných podkladov 

- sumarizácia záujemcov, ktorí predložili ponuku 

- vypracovanie čestného vyhlásenia pre každého člena komisie zúčastňujúceho sa na 

otváraní a vyhodnocovaní ponúk 

- prezenčná listina zo zasadnutia komisie na otváranie ponúk 

- účasť na zasadnutí komisie na otváranie ponúk  

- zápisnica zo zasadnutia komisie na otváranie ponúk 

- vyhodnotenie ponúk 

- účasť na zasadnutí komisie na vyhodnotenie ponúk 

- zápisnica zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk  

- vypracovanie oznámení o úspešnosti/neúspešnosti ponuky uchádzačov  

- vypracovanie a odoslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do vestníka 

verejného obstarávania 

- zabezpečenie komunikácie so záujemcami/uchádzačmi počas celého priebehu verejného 

obstarávania, vrátane prípravy listov pre verejného obstarávania, zabezpečenie 

vysvetľovania podmienok účasti, vysvetľovania súťažných podkladov a ostatnej 

dokumentácie verejného obstarávania a pod. 

- zabezpečenie činnosti pri komunikácií s Úradom pre verejne obstarávanie v rámci 

overenia výsledkov a kontroly  z priebehu verejného obstarávania  

- zabezpečenie zverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania vo Vestníku 

verejného obstarávania 

- vypracovanie návrhu zmluvy o dielo  

 

 

3.1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za zabezpečenie a 

vykonanie Verejného obstarávania odplatu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným 

v tejto Zmluve. 

3.1.2. Členov komisie na vyhodnotenie ponúk uchádzačov menuje Objednávateľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

informovať Objednávateľa o prípadných výhradách voči odbornému vzdelaniu a odbornej praxi 

jednotlivých členov komisie vo vzťahu k predmetu zákazky.  

3.1.3. Pre úplnosť a právnu istotu zmluvné strany prehlasujú, že pokiaľ nie je konkrétnu (identifikovanú) 

činnosť (povinnosť) týkajúcu sa Verejného obstarávania v zmysle tejto zmluvy povinný vykonať 

Objednávateľ, platí, že túto činnosť je povinný vykonať Zhotoviteľ.  
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4. VYHOTOVENIE DIELA 

 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zabezpečovaní Verejného obstarávania s odbornou starostlivosťou. 

Zhotoviteľ je najmä povinný postupovať v súlade Osobitnými predpismi. 

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť a všetky informácie, podklady, 

dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, a ktoré od neho bude Zhotoviteľ požadovať, 

potrebné na splnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vykoná Verejné obstarávanie 

na základe súčinnosti poskytnutej Objednávateľom a na základe dokumentov a informácií, ktoré 

Objednávateľ v rámci tejto súčinnosti na požiadanie Zhotoviteľovi vydá. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ po podpise Zmluvy v primeranej lehote vyzve Objednávateľa na 

predloženie dokumentov potrebných pre vykonanie Verejného obstarávania a zároveň mu oznámi presný 

zoznam týchto dokumentov a lehotu, v ktorej má tieto dokumenty Zhotoviteľovi predložiť. 

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje dokumenty vyžiadané Zhotoviteľom podľa bodu 4.3. Zmluvy Zhotoviteľovi 

odovzdať v lehote určenej Zhotoviteľom podľa bodu 4.3. Zmluvy. Pokiaľ uvedenú dokumentáciu nebude 

objektívne zo strany Objednávateľa možné dodať v lehote stanovenej v zmysle ods. 4.3, zmluvné strany 

dohodou určia inú dodatočnú lehotu.  

4.5. Po obdržaní všetkých potrebných dokumentov a informácií od Objednávateľa Zhotoviteľ začne plniť svoj 

záväzok vykonať Verejné obstarávanie a vykoná ho v primeranom termíne s prihliadnutím na záujem 

Objednávateľa žiadať o finančné prostriedky v rámci danej Výzvy resp. platnej Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku. Zhotoviteľ v tejto lehote tiež odovzdá Objednávateľovi príslušnú 

dokumentáciu z vykonaného Verejného obstarávania. 

4.6. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s obsahom Projektu.  

4.7. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s obsahom Výzvy.  

4.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že sú mu známe termíny, ktoré sú záväzné pre Objednávateľa v zmysle Výzvy, 

Osobitných predpisov a v prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

do uplynutia ktorých musí byť Verejné obstarávanie zrealizované (dokončené) a dokumentácia 

z Verejného obstarávania predložená zo strany Objednávateľa Poskytovateľovi (Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR).   

 

 

 

5. ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1. Za zabezpečenie a vykonanie Verejného obstarávania  postupom podlimitnej zákazky podľa tejto Zmluvy 

je Objednávateľ povinný zaplatiť odmenu Zhotoviteľovi za každé Verejné obstarávanie vo výške 1.000,00 

EUR nasledovne  : 

 

a)  Prvú časť odmeny  vo výške 500,00 EUR-  nárok na túto odmenu vzniká dňom zaslania Výzvy na 

predkladanie ponúk, ktorú Objednávateľ uhradí v lehote splatnosti 15 dní na základe faktúry 

vystavenej Zhotoviteľom.  

 

b)  Druhú časť odmeny  vo výške 500,00 EUR – nárok na odmenu vzniká po odovzdaní  kompletnej 

dokumentácie z vykonaného Verejného obstarávania Objednávateľovi do stavu zaslania 

Informácie o vyhodnotení ponúk, ktorú Objednávateľ uhradí v lehote splatnosti 15 dní na základe 

faktúry vystavenej Zhotoviteľom. 

 

5.2. Zhotoviteľ je platcom dane z pridanej hodnoty, cena je uvedená bez DPH. Odmena Zhotoviteľa podľa tejto 

Zmluvy sa rozumie bez dane z pridanej hodnoty, pričom Zhotoviteľ vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa 

platných právnych predpisov.  
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6. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

 

6.1. Pre prípad porušenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť odmenu podľa bodu 5.1 Zmluvy sa zmluvné strany 

dohodli na úrokoch z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením 

dlžnej sumy. 

6.2. Omeškanie Objednávateľa so zaplatením odmeny viac ako 15 dní podľa bodu 5.1 Zmluvy sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvnej povinnosti. 

6.3. Omeškanie Zhotoviteľa s ukončením Verejného obstarávania v termínoch uvedených v bode 4.8. sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s právom Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy. 

6.4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonávaním Verejného obstarávania počas doby, za ktorú je Objednávateľ 

v omeškaní s povinnosťou poskytnúť súčinnosť a odovzdať Zhotoviteľovi vyžiadané dokumenty podľa 

bodov 4.3. a 4.4. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých povinností podľa Zmluvy 

tretiu osobu a za tým účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou potrebnú zmluvu. Za výkon činnosti tretej 

osoby zodpovedá Zhotoviteľ vo vzťahu k Objednávateľovi, ako by konal sám. 

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené kontrolné orgány budú môcť u neho vykonávať kontrolu obchodných 

dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu Objednávateľa, a to v rozsahu a za 

podmienok stanovených príslušnými predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. 

6.6. Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena po ukončení tejto Zmluvy 

v zozname klientov Zhotoviteľa zverejňovanom vhodnou formou, ako aj medzi referenciami Zhotoviteľa. 

6.7. Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov k 

spracovaniu osobných údajov Objednávateľa pre vlastné potreby Zhotoviteľa na účely súvisiace s touto 

Zmluvou a k poskytnutiu osobných údajov Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú so Zhotoviteľom na 

poskytovaní Služieb spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov, ktoré Zhotoviteľ získal 

na základe tejto Zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto Zmluvou, a to v rozsahu osobných údajov 

uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi podľa 

tejto Zmluvy. Objednávateľ tiež súhlasí, aby Zhotoviteľ mohol získavať jeho osobné údaje kopírovaním, 

skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré obsahujú 

osobné údaje, na nosič informácií. 

6.8. Zhotoviteľ najneskôr do 20 dní od podpísania tejto zmluvy predloží Objednávateľovi poistný certifikát, 

ktorým preukáže že má dojednané platné a účinné poistné krytie poistenia zodpovednosti za škodu 

vzniknutú pri výkone podnikateľskej činnosti, s poistnou sumou na jednu a všetky škodové udalosti 

minimálne 350 000,- EUR a doklad o úhrade poistného počas platnosti tejto zmluvy ako  aj 3 roky po jej 

skončení; tento záväzok Zhotoviteľa bude trvať aj po zániku platnosti tejto zmluvy. Uvedené doklady sa 

stanú Prílohou č.1 tejto zmluvy. 

 

6.9. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne z dôvodu porušenia povinnosti riadne 

splniť predmet zmluvy (čl. 3 ods. 3.1., čl. 4 ods. 4.1). Objednávateľ je v prípade vzniku škody oprávnený 

uplatňovať svoje nároky priamo voči poistiteľovi Zhotoviteľa.  

 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

7.1. Za „Osobitné predpisy" sa považujú najmä zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a ostatné predpisy, ktoré upravujú proces a podmienky verejného 

obstarávania, vrátane príslušných metodických a iných usmernení vydaných zo strany vyhlasovateľa 

Výzvy a Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku („Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR“), resp. iných orgánov zapojených do systému riadenia alebo systému finančného riadenia 

fondov EÚ v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkajú procesu 

Verejné obstarávania vo vzťahu k Projektu..  
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7.2. Za „Verejné obstarávanie" sa pre účely Zmluvy považuje verejné obstarávanie, ktoré v súlade 

s Osobitnými predpismi vyhlasuje Objednávateľ v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP.  

 

7.3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom 

vyhotovení Zmluva je uzavretá dňom podpisu oboch zmluvných strán. 

 

7.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 

 

7.5. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich 

slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

V Považskej Bystrici, dňa .28.8.2019   V Brestovci, dňa 27.8.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za Zhotoviteľa:                 Za Objednávateľa: 

 
 
 
            
 ..................................................  .............................................. 
 Mgr. Peter Potecký, konateľ, v.r.     Ing. Dušan Duga, starosta obce, v.r. 
 
 
 
 

  

 


