
  Zmluva o poskytovaní služieb 
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, 

medzi 

 
Objednávateľom:     
    
Obchodné meno:  Obec Plavecký Mikuláš 
Sídlo:                   Plavecký Mikuláš 307, 906 35 Plavecký Mikuláš 
Konajúca prostredníctvom:               Ing. Peter Válek – starosta 
IČO:                                                        309796                    
DIČ:    2021086793 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Poskytovateľom:    
 
Obchodné meno:   E-VO, s.r.o. 
Sídlo:    Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 
Štatutárny orgán:   Marek Havaš – konateľ 
IČO :     47 197 331 
DIČ:    2023788580 
IČ DPH:    SK2023788580 
Zapísaná:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd.: Sro, vložka č.   

89793/B 
 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK74 0900 0000 0050 4404 1739  
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 

 
I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon 
o verejnom obstarávaní“) a z tohto dôvodu je povinný realizovať zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, 
zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v zmysle Zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 
2 Objednávateľ má záujem o to, aby mu Poskytovateľ poskytoval služby súvisiace s jeho činnosťou ako 

obstarávateľom podľa Zákona o verejnom obstarávaní. 
 
3 Poskytovateľ je obchodná spoločnosť podnikajúca najmä v oblasti verejného obstarávania, poradenstva 

v procesoch verejného obstarávania, ktorá má dostatočné odborné, technické a personálne kapacity na 
riadne plnenie poskytovanie služieb pre Objednávateľa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. 
PREDMET ZMLUVY 

                                                               
1 Predmetom zmluvy je na jednej strane záväzok Poskytovateľa poskytovať pre Objednávateľa služby 

v oblasti verejného obstarávania, ktoré sú špecifikované v ods. 2 tohto článku, a na druhej strane záväzok 
Objednávateľa zaplatiť za poskytovanie týchto služieb dohodnutú odplatu. 

 
2 Poskytovateľ sa zaväzuje pre Objednávateľa v rámci svojho záväzku vykonať úkony spojené s verejným 

obstarávaním vedúce k úspešnému výberu dodávateľa/poskytovateľa služieb k zákazke s názvom „ČOV a 
splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš“ a to najmä, nasledovné úkony súvisiace s činnosťou 
Objednávateľa ako obstarávateľa: 

 
2.1 príprava podkladov týkajúcich sa súťaží, komunikácia s uchádzačmi v súťažiach, vyhodnocovanie 

a oznamovanie výsledkov súťaží, 
2.2 zastupovanie Objednávateľa v styku s Úradom pre verejné obstarávanie SR ako aj s ostatnými 

orgánmi verejnej moci v súvislosti s výkonom činností Objednávateľa ako obstarávateľa podľa Zákona 
o verejnom obstarávaní, 

2.3 archivácia dokumentácie súvisiacej so súťažami, plnenie publikačnej povinnosti Objednávateľa  vo 
vzťahu k zmluvám, dokumentom a k zmluvám, ktoré boli výsledkom procesu verejného obstarávania 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

2.4 zabezpečovanie administratívnej agendy súvisiacej s činnosťou Objednávateľa ako obstarávateľa 
podľa Zákona o verejnom obstarávaní. 

 
3 Poskytovateľ bude služby podľa tejto zmluvy poskytovať podľa požiadaviek a pokynov Objednávateľa 

v mieste plnenia, ktorým je predovšetkým sídlo alebo prevádzka Poskytovateľa, a v prípade potreby 
a vzájomnej dohody aj z iného miesta na území Slovenskej republiky. Zasadnutia komisie na vyhodnotenie 
ponúk sa budú realizovať v mieste sídla Poskytovateľa, ak Objednávateľ neurčí inak. 

 
4 Poskytovateľ uskutoční verejné obstarávanie prostredníctvom Portálu elektronického verejného 

obstarávania „EVO“. 
 
 

III. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1 Poskytovateľ je povinný vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, v súlade so 

záujmami Objednávateľa, ktoré sú mu známe. 
 
2 Poskytovateľ je povinný pri výkone činností podľa tejto zmluvy dbať o dobré meno Objednávateľa 

a chrániť ho pred poškodením. 
 
3 Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi všetku súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie 

záväzkov Poskytovateľa, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy.  
 
4 Objednávateľ je oprávnený vyžadovať od Poskytovateľa aktuálne informácie o priebehu poskytovania 

jednotlivých služieb podľa tejto zmluvy. 
 
5 Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o akomkoľvek úkone, ktorý vo vzťahu 

k nemu (Objednávateľovi) vykoná Úrad pre verejné obstarávanie SR alebo iný orgán verejnej moci 
v súvislosti s verejným obstarávaním vykonávaných Objednávateľom. Objednávateľ je povinný umožniť 
Poskytovateľovi účasť na každej kontrole vykonávanej u Objednávateľa Úradom pre verejné obstarávanie 
alebo iným orgánom dozoru v oblasti verejného obstarávania. 

 
6 Objednávateľ je povinný vystaviť Poskytovateľovi na jeho požiadanie plnomocenstvo na zastupovanie 

Objednávateľa pred Úradom pre verejné obstarávanie, pred iným orgánom verejnej moci, alebo pred 
akýmkoľvek iným subjektom, v prípade, ak to bude nevyhnutné pre riadne plnenie povinností 
Poskytovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy. 



 
7 Poskytovateľ je oprávnený prerušiť vykonávanie činností podľa tejto zmluvy v prípade, ak bude 

Objednávateľ v omeškaní so (i) zaplatením ktorejkoľvek faktúry vystavenej Poskytovateľom alebo (i) so 
splnením povinnosti podľa ods. 3 tohto článku o viac ako 30 dní. O prerušení vykonávania činností podľa 
tejto zmluvy je Poskytovateľ povinný Objednávateľa informovať v písomnej forme, pričom v tomto 
oznámení musí Poskytovateľ uviesť aj deň, kedy dôjde k prerušeniu poskytovania služieb ako aj dôvod, pre 
ktorý k tomuto prerušeniu došlo. Prerušenie vykonávania činností podľa tejto zmluvy nemá vplyv na 
povinnosť Objednávateľa uhrádzať Poskytovateľovi odplatu. Po splnení povinnosti           zo strany 
Objednávateľa, s ktorou bol podľa odseku 7 tohto článku zmluvy v omeškaní, je Poskytovateľ povinný bez 
zbytočného odkladu pokračovať v poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy. Za lehotu bez zbytočného 
odkladu sa považuje lehota troch dní. 

 
8 Upozornenie na akékoľvek porušenie, resp. neplnenie povinností podľa tejto zmluvy je zmluvná strana 

povinná adresovať druhej zmluvnej strane v písomnej forme. 
 
9 Poskytovateľ nesie zodpovednosť za procesnú stránku verejného obstarávania realizovaného 

u Objednávateľa, t.j. zodpovedá za to, že verejné obstarávanie u Objednávateľa bude prebiehať v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s internými predpismi Objednávateľa, s ktorými bol 
Poskytovateľ preukázateľne oboznámený. Poskytovateľ však nezodpovedá za škody, sankcie alebo iné 
negatívne dôsledky pre Objednávateľa, pokiaľ boli tieto vznikli v dôsledku vady podkladov, informácií 
alebo dokumentov poskytnutých Poskytovateľovi zo strany Objednávateľa alebo konaním/nekonaním 
Objednávateľa (jeho zamestnancov alebo poradcov), a to v prípade keď Poskytovateľ vynaložil všetku 
odbornú spôsobilosť aby predišiel týmto škodám, sankciám alebo iným negatívnym dôsledkom pre 
Objednávateľa.  

 
IV. 

ODPLATA  
 
1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi za poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy odplatu vo 

výške 990,00 EUR bez DPH (slovom deväťstodeväťdesiat EUR nula centov bez DPH), t.j. 1 188,00 EUR 
s DPH (slovom jedentisícstoosemdesiatosem EUR s DPH) po zaslaní Výzvy na predloženie cenovej ponuky.  

 
2 Popri odplate podľa ods. 1 tohto článku má Poskytovateľ nárok na náhradu hotových výdavkov, ktoré 

vopred odsúhlasil objednávateľ, podľa skutočne preukázaných nákladov.  
 
3 Odplatu podľa ods. 1 tohto článku tejto zmluvy bude fakturovať Poskytovateľ. Splatnosť faktúry bola 

dohodnutá na štrnásť (14) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 
 

V. 
TRVANIE ZMLUVY 

 
1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do úspešného ukončenia verejného obstarávania t.j. do 

podpísania Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom verejného 
obstarávania. Doba trvania zmluvy, ako aj doba poskytovania služieb podľa tejto zmluvy začína plynúť 
dňom jej uzatvorenia. 

 
2 Túto zmluvu je Objednávateľ oprávnený vypovedať aj pred skončením doby určitej, avšak výlučne 

z dôvodu podstatného porušenia povinností zo strany Poskytovateľa. Za podstatné porušenie povinností 
zo strany Poskytovateľa sa považuje: 

 
2.1 ak nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy napriek tomu, že ho Objednávateľ na 

splnenie tejto povinnosti vyzval v písomnej forme a poskytol mu na splnenie tejto povinnosti 
primeranú dodatočnú lehotu v trvaní minimálne 14 dní, 

2.2 úmyselné spôsobenie škody Objednávateľovi pri vykonávaní činností podľa tejto zmluvy. 
 



3 Túto zmluvu je Poskytovateľ oprávnený vypovedať aj pred skončením doby určitej, avšak výlučne 
z dôvodu podstatného porušenia povinností zo strany Objednávateľa. Za podstatné porušenie povinností 
zo strany Objednávateľa sa považuje: 

 
3.1 ak nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy napriek tomu, že ho Poskytovateľ  na 

splnenie tejto povinnosti vyzval v písomnej forme a poskytol mu na splnenie tejto povinnosti 
primeranú dodatočnú lehotu v trvaní minimálne 14 dní, 

3.2 omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry vystavenou Poskytovateľom v zmysle tejto zmluvy 
o viac ako tridsať (30) dní. 

 
4 Výpovedná doba je pri výpovedi danej Objednávateľom, ako aj pri výpovedi danej Poskytovateľom 

rovnaká a jej dĺžka je 1 mesiac. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená adresátovi. 

 
5 V prípade opakovania verejného obstarávania alebo doplnenia dokladov na Úrad verejného obstarávania, 

zmluva naďalej zostáva v platnosti, t.j. táto zmluva bude ukončená až po úplnom a správnom ukončení 
verejného obstarávania t.j. po podpísaní Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ako 
úspešným uchádzačom verejného obstarávania. 

 
6 Poskytovateľ je povinný v prípade potreby po ukončení tejto zmluvy, a to napríklad pri kontrole verejného 

obstarávania, poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť. 
 

VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1 Pre prípad doručovania akýchkoľvek písomností, oznámení, faktúr a iných dokladov platí, že ak nie je 

možné doručiť písomnosť právnickej osobe osobne alebo na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom 
registri, v ktorom je zapísaná, písomnosť sa uloží na pošte. Ak si adresát zásielku do troch dní od uloženia 
nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, a to aj vtedy, ak ten, kto je 
oprávnený konať za právnickú osobu, sa o uložení nedozvie. 

 
2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode oboch zmluvných strán, a to vo forme písomných  a riadne 

očíslovaných dodatkov k nej.  
 
3 Táto zmluva je uzatvorená a účinnosť nadobúda dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán.

  
 
4 Na právne vzťahy v tejto zmluve zvlášť neupravené sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník SR v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov na 
území SR. 

 
5 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých má každý platnosť originálu a každá zo 

zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. 
 
6 V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, neúčinným alebo 

nevykonateľným, nebude mať táto skutočnosť za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť 
ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom zmluvné strany sa zaväzujú príslušné ustanovenie nahradiť 
novým, platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa svojím významom a obsahom bude čo 
najviac približovať nahrádzanému ustanoveniu. 

 
7 Zmluvné strany týmto prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, je 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 
 
 
 
 
 



V Plaveckom Mikuláši, dňa 30.04.2019   V Bratislave, dňa 30.04.2019  
 
 

Objednávateľ:                                         Poskytovateľ:  
 
 
 

...........................................    ................................................. 
         Ing. Peter Válek      Marek Havaš - konateľ 

 


