ZMLUVA
O MANAŽMENTE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA č. 01/2014
1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Zapísaný:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:

MP Profit, s.r.o.
Bulíkova 21, Bratislava 851 04
36 734 420
2022326867
SK2022326867
OR OS Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 44435/B
Peter Potecký - konateľ
Všeobecná úverová banka, a.s.

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ)
1.2. Objednávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:

Obec Predmier
Predmier 55, 013 51 Predmier
Ing. Viliam Čillík, starosta
00 321 567
2020618534
VÚB, a.s.
925828432/0200
starosta@predmier.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
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 Verejného obstarávania
Zhotoviteľom, sa zmluvné strany dohodli na spolupráci, a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej v Zmluve
uvedených.
3. PREDMET ZMLUVY
3.1.
Predmetom tejto Zmluvy je
3.1.1. záväzok Zhotoviteľa vykonať a zabezpečiť pre Objednávateľa Verejné obstarávanie spôsobom a za
podmienok ďalej určených v Zmluve;
registrácia do systému verejného obstarávania
vypracovanie súťažných podkladov
vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
zaslanie oznámenia o vyhlásení ver. Obstarávania do vestníka verejného obstarávania
sumarizácia záujemcov o účasť vo verejnom obstarávaní
vyhodnotenie podmienok splnenia účasti záujemcov - zápisnica
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 otváraní obálok
účasť na zasadnutí komisie pri otváraní ponúk
zápisnica zo zasadnutia komisie na vyhodnotení ponúk
vypracovanie oznámení o úspešnosti/neúspešnosti ponuky uchádzačov
odoslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do vestníku
3.1.2. záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za zabezpečenie a vykonanie Verejného obstarávania
odplatu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
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Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa Verejné obstarávanie pre
zabezpečenie projektu pod názvom: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Predmier" (kód projektu : 25120220233) , ktoré bude financované z vlastných zdrojov a fondov EÚ - OP
Konkurencie schopnosť a hospodársky rast, opatrenie 2.2. Budovanie a modernizácia verejného
osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva
3.1.
v oblasti energetiky
VYHOTOVENIE DIELA
Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zabezpečovaní Verejného obstarávania s odbornou starostlivosťou.
Zhotoviteľ je najmä povinný postupovať v súlade Osobitnými predpismi.
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.
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.
Objednávateľ sa zaväzuje dokumenty vyžiadané Zhotoviteľom podľa bodu 4.3. Zmluvy Zhotoviteľovi odovzdať v
lehote určenej Zhotoviteľom podľa bodu 4.3. Zmluvy.
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 z rozpočtov programov Európskych spoločenstiev. Zhotoviteľ v tejto
lehote tiež odovzdá príslušnú dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania.

ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Za zabezpečenie a vykonanie Verejného obstarávania podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť
Zhotoviteľovi spolu odmenu:
a) vo výške 700,00 EUR za Verejné obstarávanie podľa bodu 3.1 je objednávateľ povinný zaplatiť do 10 dní
od doručenia kladného rozhodnutia kontroly verejného obstarávania orgánom SIEA..
Zhotoviteľ je platcom dane z pridanej hodnoty. Odmena Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z
pridanej hodnoty.
OSOBITNÉ DOJEDNANIA
Pre prípad porušenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť čo i len časť ktorejkoľvek platby odmeny sa zmluvné
strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením dlžnej
sumy.
Omeškanie Objednávateľa so zaplatením čo i len časti ktorejkoľvek platby odmeny sa považuje za podstatné
porušenie zmluvnej povinnosti.
Bezdôvodné omeškanie Zhotoviteľa s ukončením verejných obstarávaní v termínoch uvedených v bode 3.2. sa
považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s právom Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.
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.
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 Európskych spoločenstiev.
Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena v zozname klientov Zhotoviteľa
zverejňovanom vhodnou formou, ako aj medzi referenciami Zhotoviteľa.
Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas v zmysle zák. č. 428/2002 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 údajov, 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.
Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne a to v zmysle § 3 a § 4 ods. 1
zákona c. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov. Zmluvné strany sa
dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov
vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a
právnych úkonov strán, sa budú prejednávať a rozhodovať výlučne v rozhodcovskom konaní pred jediným
rozhodcom Stáleho súdneho rozhodcovského dvora, so sídlom Kutlikova 17, 851 02 Bratislava V a to za
podmienok a podľa ustanovení uvedených v Štatúte Stáleho súdneho rozhodcovského dvora a v Rokovacom
poriadku Stáleho rozhodcovského súdneho dvora. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho
rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené so
zoznamom rozhodcov a výškou poplatkov za rozhodcovského konanie Stáleho súdneho rozhodcovského dvora.
Objednávateľ sa zaväzuje, že neuzavrie zmluvu s iným subjektom, ktorej obsahom bude rovnaký alebo obdobný
predmet plnenia. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú
pokutu vo výške 500,00 EUR bez DPH a náhradu spôsobenej škody.
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Za „Osobitné predpisy" sa považujú najmä zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a ostatné predpisy, ktoré upravujú proces a podmienky verejného obstarávania.
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.
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je doklad o odbornej spôsobilosti osoby na Verejné obstarávanie podľa
osobitných predpisov.
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení
spolu s prílohami.
Zmluva je uzavretá dňom podpisu oboch zmluvných strán.
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.
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.

Za Zhotovlteľa:

Za Objednávateľa:

V Považskej Bystrici, dňa 4.9.2014

VPredmieri, dňa

Bulíkova 21
851 <SA Bratislava 5
ICQ367M-Q0 #DPHSK2Q2232<867

Peter Potecký - konateľ
MP Profit, s.r.o.

Starosta obce

