Zmluva
o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.. - Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Základná umelecká škola – hudobný odbor
so sídlom
M. R. Štefánika 2, 017 01 Považská Bystrica
v zastúpení: Peter Štrauch, riaditeľ školy
IČO:
35996064

(ďalej len objednávateľ)
a
Dodávateľ:

AM Capital, s.r.o.
so sídlom:
Stred 48/8, 017 01 Považská Bystrica
v zastúpení: Mgr. Milan Dubnička, konateľ spoločnosti
IČO:
36324337
DIČ:
2021679550
Bankové spojenie: 363457114/0900
Zapísaný:
OR OS Trenčín, Odd. Sro, Vložka 13307/R
(ďalej len dodávateľ)
Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania
podľa tejto špecifikácie:
Služby verejného obstarávania (VO) pri obstarávaní zákaziek objednávateľa s hodnotou
nižšou, ako sú podlimitné zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. ,
a to najmä:
- konzultačné a poradenské služby pri verejnom obstarávaní

-

odborná pomoc a zabezpečenie činností súvisiacich s prípravou a realizáciou
procesu verejného obstarávania
vypracovanie dokumentácie súvisiacej s VO (napr. vypracovanie výzvy na
predkladanie ponúk, súťažných podkladov, správy z prieskumu trhu a pod.)
Článok II.
Spôsob plnenia zmluvy

1. Jednotlivé služby tvoriace predmet zmluvy bude dodávateľ zabezpečovať v období
od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 za týchto podmienok:

2.
3.
4.
5.

6.

a) službu bude dodávateľ realizovať podľa potreby objednávateľa, na základe jeho
písomných, elektronických, telefonických alebo osobných objednávok obsahujúcich
presnú identifikáciu (opis) požiadavky,
b) termín doručenia požiadavky (objednávky) je deň a hodina, kedy objednávateľ potvrdí
jej prevzatie,
V mene objednávateľa je oprávnený požiadať dodávateľa o poskytnutie služby podľa tejto
zmluvy iba štatutárny zástupca, alebo ním poverená osoba.
Dokazovacia povinnosť o doručení objednávky (požiadavky) na poskytnutie služby podľa
bodu 1. tohto článku zmluvy je na objednávateľovi.
Ak by požiadavky objednávateľa boli v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní,
dodávateľ na túto skutočnosť objednávateľa upozorní.
V prípade, že dodávateľ nie je schopný zabezpečiť službu podľa požiadavky
objednávateľa, oznámi obratom (najneskôr na druhý deň od doručenia požiadavky) túto
skutočnosť objednávateľovi.
Objednávateľ je povinný poskytovať dodávateľovi súčinnosť potrebnú pre poskytovanie
odborných služieb vo VO.
Článok III.
Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015.
Článok IV.
Zmluvná cena a platobné podmienky
1. Cena za realizáciu predmetu zmluvy v rozsahu dohodnutom v článku II. tejto zmluvy
(ďalej len cena za realizáciu predmetu zmluvy) je 100,- EUR (slovom jednosto EUR) a je
stanovená dohodou zmluvných strán.
2. Cena za realizáciu predmetu zmluvy je cena maximálna a zahŕňa všetky náklady
dodávateľa spojené s poskytovaním služieb tvoriacich predmet zmluvy.
3. Cenu za realizáciu predmetu zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú
vystaví dodávateľ po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 14 dní odo
dňa jej vystavenia.
4. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy má objednávateľ právo na vrátenie
alikvotnej časti zo zmluvnej ceny a to najneskôr do 14 dní od termínu ukončenia platnosti
zmluvy.
Článok V.
Práva a povinnosti
1. Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy v rozsahu a v súlade s podmienkami
dohodnutými v tejto zmluve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zmluvnú cenu dohodnutú v článku IV.
tejto zmluvy.
3. Objednávateľ je povinný vytvoriť dodávateľovi vhodné podmienky na realizáciu
predmetu zmluvy dodržiavaním podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ide najmä
o dodržiavanie termínov a presnú identifikáciu požiadaviek vo vzťahu k jednotlivým
službám tvoriacim predmet zmluvy.

Článok VI
Zodpovednosť za škodu
1. Dodávateľ zodpovedá za odbornosť poskytovaných odborných služieb vo verejnom
obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb a za ich súlad so
zákonom o verejnom obstarávaní.
2. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pri verejnom obstarávaní poskytnutím
neúplných alebo nepravdivých informácii dodávateľovi, alebo neposkytnutím súčinnosti
pri verejnom obstarávaní zo strany objednávateľa.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Objednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú, že informácie, ktoré boli zverené zmluvným
partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany,
alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť dohodou alebo uplynutím výpovednej lehoty.
Vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne i bez uvedenia
dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
3. Dodávateľ je oprávnený zmluvu jednostranne vypovedať v prípade, že objednávateľ
neposkytne súčinnosť pri poskytovaní odborných služieb vo verejnom obstarávaní.
4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.
5. Obe zmluvné strany prehlasujú, že porozumeli jednotlivým ustanoveniam zmluvy a
zaväzujú sa ich plniť.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po jednom
rovnopise.
7. Zmluva sa stáva platnou a právne účinnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.

V Považskej Bystrici 1. 7. 2014

Za dodávateľa:

Za objednávateľa:

Mgr. Milan Dubnička

Peter Štrauch

