
Zm]uva o poskytovaní služieb v ob]asti verejného obstarávania
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika

Názov: BLMT, s.r.o.
Sídlo: Kukučínova 7, 040 01  Košice
Štatutámy orgán: Ing. Ján Šanta - konateľ
IČO: 51997649
DIČ: 2120854538
IČ DPH:
Bankové spojenie: VUB banka
Číslo účtu : SK3602000000004058771754
( ďalej len „postqf tioNa:f;ď ")

Názov organizácie:
Obecný úrad Slanské Nové Mesto
Slanské Nové Mesto 54
04418  Kalša

#oŤ3:n3á24M7íi#°mDíheneščíkom-starosúobce
DIČ: 202 124 5028
IČ DPH:
Bankové spQjenie: VUB banka
Č. účtu: IBAN SK23 0200 0000 000015121542
e-mail: riaditeľ@ousl.edu. sk
( ďalej len „ktiLe"")

.,

Zmluvné  strany  po  vzájomnej   dohode  uzatvárajú  túto  zmluvu  o poskytovanĺ  služieb  (ďalej   len
„Zmluva"):

1     Učelzmluvy

Účelom  tejto  Zmluvy je  upraviť  vzájomné  práva  a  povinnosti  zmluvných  strán  pri  poskytovamí
odbomých služieb vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávamí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršĺch predpisov (ďalej  len „zákon o verejnom
obstarávamí")  pri  verejnom  obstarávaní  pre  projekt  s názvom:   „Oprava  oplotenia  cinton'na  v
S]anskom Novom Meste. ``

2    Predmetzmluvy

2.1.  Klient  sa  zaväzuje  prevziať  od  poskytovateľa  výsledlqr  poskytovania  odbomých  služieb  vo
verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na výber dodávateľa stavebných
prác stavebných prác na predmet podlimitnej
zákazky: „Oprava oplotenia cinton'na v Slanskom Novom Meste."  a zaplatiť za ne dohodnutú
odmenu.



3     Vymedzenie odborných sLužieb vo ver€jnom obstarivaní

Pod odbomými  službami vo verejnom obstarávaní  sa rozumejú  služby vedúce k úspešnej  realizácii
verejného  obstaramia  -  na  realizáciu  stavebných  prác  na  predmet  zákazky  :  „Oprava  oplotenia
cinton'na v Slanskom Novom Meste." . Ide najmä o tieto služby:

•     zabezpečenie služieb súvisiacich s realizáciou verejného obstarávania, ako aj  odbomého dozoru,
všeobecnej konzultačnej a poradenskej činnosti pri obstarávaní stavebných prác,

•     vypracovanie výzvy na predloženie ponúk a vypracovanie oznámenia o vyhlásení vo,
•     vypracovanie súťažných podkladov,
•     poskytovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťážných podkladov alebo

inej sprievodnej dokumentácie záujemcom,
•     zriadenie a koordinácia činnosti komisie na vyhodnotenie ponúk, ak bude zriadená,
•     kontrolu   splnenia   podmienok   účasti   uchádzačmi   alebo   záujemcami   o účasť   vo   verejnom

obstarávanĺ,
•     osobnú účasť a pomoc pri vyhodnocovamí ponúk,
•     plnenie  si  povinností  člena  komisie  na  otváranie  a  vyhodnotenie  ponúk  v súlade  s menovacím

dekrétom, ak to bude klient požadovať,
•     všetku potrebnú komunikáciu so záujemcami alebo uchádzačmi v procese verejného obstarávania,
•     pn'pravu zmlúv s úspešnými uchádzačmi,
•     vypracovanie infomácie o výsledku a ozmámenia o výsledku vo;
•     odovzdanie kompletnej dokumentácie za realizovanú zákazku klientovi.

4     Spôsob a čas poskytovania služieb

4.1      Poskytovatel'  začne  s  poskytovaním  odbomých  služieb,  ktoré  sú  predmetom  tejto  Zmluvy
okamihom uzavretia tejto zmluvy.

4.2      P.oskytovatel' sa zaväzuje poskytovať odbomé služby vo verejnom obstarávaní odbome v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní aj ďalšími právnymi predpismi platnými v SR a na základe
pokynov klienta.

4.3      Ak by pokyny klienta boli v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní alebo ďalšími právnymi
predpismi platnými v SR, poskytovateľ na túto skutočnosť klienta upozomí.

4.4     Ak by klient trval na poskytnutí odbomých služieb požadovaným spôsobom aj napriek tomu, že
bol poskytovateľom upozomený na rozpor so zákonom o verejnom obstarávaní alebo ďalšími
právnymi predpismi platnými v SR9 je poskytovateľ oprávnený okamžite od zmluvy odstúpiť.

4.5      Poskytovateľ je oprávnený požadovať od  klienta ďalšie,  dodatočné  infomácie alebo pokyny,
ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytnutie odbomých služieb. Pri určení spôsobu a metodiky
poskytovania odbomých služieb j e poskytovatel' oprávnený postupovať samostatne.

4.6     Poskytovatel' je  povinný  zachovávať  mlčanlivosť  o  infomáciách  poskytnutých     klientom
v súvislosti s poskytovaním odbomých služieb.

4.7      Poskytovatel'je oprávnený odmietnuť poskytnutie odbomých služieb ak klient ani na požiadanie
neposkytne poskytovatel'ovi potrebné podklady a súčinnosť.

4.8      Klientje oprávnený kedykoľvek aktualizovať svoje požiadavky a dávať poskytovatel'ovi pokyny
pri poskytovaní odbomých služieb.

4.9      Klient je povinný poskytnúť poskytovateľovi pravdivé informácie ktoré majú vplyv na povahu
a spôsob uskutočnenia požadovaných odbomých služieb a nesmie zamlčať žiadne infomácie,
dôležité pre poskytnutie týchto odbomých služieb.

4.10   Klient je povinný poskytovať poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre poskytovanie odbomých
služieb.

5    0dmena za poskytovanie s]užieb



5.1      Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  odmene  za  poskytovanie  odbomých  služieb  vo  verejnom
obstarávanĺ a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb / Prfloha č.1, Prĺloha č.2 / vo
výške:

•     800,-EUR (slovom „ osemsto eu) za obstaranie na predmetu zákažky s nížkou
hodnotou

5.2      V cene odmeny  sú zarátané všetlq/ náklady poskytovateľa s poskytovanĺm odbomých služieb
a uvedená cena je konečná.

6    Fakturácia poskytnutých s]užieb

6.1      Poskytovatel'je oprávnený fákturovať poskytnuté služby v dohodnutej výške.
6.2      Poskytovatel'  má  nárok  na  vyplatenie  celej  odmeny  podľa  bodu  6.1  aj  vpn'pade,  ak  klient

z vlastného   rozhodnutia   súťäž   zniší   bez   zjavného   dôvodu   alebo   požiada   ojej   znišenie
poskytovatel'a.

6.3      V prípade znišenia súťäže z dôvodu nepredloženia ani jednej ponuky alebo z dôvodu vylúčenia
všetkých predložených ponúk má poskytovatel' nárok na vyplatenie pomemej výšlq/ odmeny za
poskytnuté služby vo výške podľa prvej odrážky bodu 6.1. V pn'pade že sa nezmenia podstatným
spôsobom   podmienky   obstarávania   poskytne   poskytovateľ   služby   opákovane   v zmysle
podmienok tejto zmluvy 80 °/o pôvodnej ceny uvedenej v bode 5 .1.

6.4      Splatnosť fáktúrje l4 dní od doručenia klientovi.
6.5      Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov sR, inak bude

poskytovateľovi klientom vrátená. Až do doručenia opravenej ffiktúry klientovi lehota v zmysle
bodu 6.4 neplynie.

6.6     Poskytovatel' nieje platcom DPH

7     Zodpovednosť za škodu

Poskytovateľ zodpovedá za odbomosť poskytovaných  odbomých  služieb  vo  verejnom  obstarávanĺ
a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb a za ich súlad so zákonom o verejnom obstarávanĺ
a inými právnymi predpismi platnými v SR.

8    Zánikzm]uvy

8.1      Poskytovateľje oprávnený zmluvu jednostranne vypovedať v pn'pade, že:

8.1  a) Klient neposkytne  súčinnosť pri poskytovaní odbomých  služieb vo verejnom obstarávani'
a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb.
8.1  b)  Klient  nezaplatí  odmenu  za  poskytovanie  odbomých  služieb  vo  verejnom  obstarávanĺ
a súvisiacich konzLiltačných a poradenských služieb na základe čl. 5 a 6  tejto zmluvy.

8.2     Klientje oprávnený zmluvu jednostranne vypovedať  v prĺpade, že:

8.2  a)  Poskytovateľ  poruší  svoje  povinnosti  v súvislosti  s  poskytovanĺm  odbomých  služieb  vo
verejnom  obstarávamí  a súvisiacich  konzultačných  a poradenských  služieb  stanovených
touto zmluvou iných ako stanovených v bode 8.2 b)

8.2  b)  Poskytovatel'  nebude  poskytovať  odbomé  služby  vo  verejnom  obstarávaní  a súvisiace
konzultačné a poradenské služby na dostatočnej odbomej úrovni, na čo klient poskytovateľa
písomne upozomí. Klient má právo v tomto prípade vypovedať zmluvu ak poskytovateľ aj
napriekpísomnémuupozomeniuklientaopätovnenebudeposkytovaťslužbynadostatočnej
odbomej úrovni.



9    Zm]uvné pokuty

9.1      Poskytovateľ má  nárok na vyplatenie  úroku  z omeškania za každý  aj  začatý  deň  omeškania
s platbou splatnej ffiktúry vo výške 0,05 % z celkovej nezaplatenej čiastky.

9.2     Klient má právo na uplatnenie zrážky z dohodnutej zmluvnej ceny za poskytovmie odbomých
služieb vo verejnom obstarávanĺ a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb vo výške
0,05  %  z čiastky  fikturovanej  poskytovatel'om  za každý aj  začatý deň  omeškania dodávky
služieb oproti temĺnu dohodnutému s poskytovateľom.

10    Záverečné ustanovenia

10.1   Zmluvné strany sa dohodli, že všetky otázky touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR.

10.2       Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  podpisu  oboma  zmluvnými  stranami  a účinnosť  dňom
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

10.3    Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden
rovnopis.

10.4  Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne po dohode oboch zmluvných strán s uvedenĺm
miesta a dátumu vykonania zmeny alebo doplnenia zmluvy.

10.5     Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečĺtali, pochopilijej obsah a na zmak súhlasu s ňouju
podpísali.

V Košiciach  , dňa 18.09.2019

Poskytovatei'

V Slanskom Novom Meste , dňa 18.09.2019

Klient


