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ZMLtryA o pbsrvľľuľÍ sĺ'uŽrnľ č.zzlolo
uzavľetá podlä $ 269 ods. 2 zátkona é' 5l3ll99l Zb. obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov

(ďalej |en,, Ob cho dný zdkonník') (ď alej |en,, zml uv a')

čr,Áľox r.
ZMLTIVNE STRANY

1.1 objednávatel':

obchodné meno:
Zastúpený:
Sídlo:
tČo:
DIČ:
lČ opg:
Bankové spojenie:
Čĺslo úĺtu (IBAN):
Kontaktná osoba:
Mobil:
Email:

(ďalej len,, o bj e dn óv at e l")

1.2 Poskytovatel':

obchodné meno:
Zastúpený:
sídlo:

ĺČo:
DIČ:
IČ oprĺ:
Bankové spojenie:
Čĺslo ĺetu1IBAN):
Kontaktná osoba:
Email:
Mobil:

2.1

obec Kľajné
JUDľ. Ján Konečník, starosta obce Krajné
Kľajné 52,91616 Kľajné
00311715
2021079698

Pľima banka Slovenko, a.s.

sKl I 5600 0000 0006 1838 1001

JUDľ' Ján Konečník' starosta obce Krajné
+421908553356
staľosta@krajne.sk

ISA projekta' s. ľ. o.

Ivan Bzdúšek, konateľ
Niĺmestie gen. M. R. Šteĺrĺnit<a34ll2,
906 13 Brezovápod Bradlom
46894641
2023647978
st<2023647978
Prima banka Slovensko, a.s.

sK35 5600 0000 0026 5402 8001
Ivan Bzdúšek, konatel'
isapľoj ekta@gmail.com
+42t 903 124 278

(ďalej len,,poskytovate l")

(ďalej spolu len ,,zmluvné strany')

člÁľox ĺ.
PREDMET ZMLTIVY

Pľedmetom tejto zmluvy sú činnosti poslgrtovateľa, ktoré spočívajú najmä v poskytovaní
poľadenských a konzultačných služieb v oblasti veľejného obstaľávania vykonávaných
pľostredníctvom elektľonického systému na riadenie veľejných obstaľávaní''ERÄNET
Public., (ďálej len ,,služby") a to počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Poslqrtovatel'nazáklade tejto zmluvy bude vykonávať činnosti v rámci zákazky:

,,Rekonštrukcia centľálnej časti obce Kľajné - so 01, čast'dokončenie"
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2.3 Služby podl'a tejto zmluvy budú poskytované na základe písomných, ústnych alebo
elektronických podkladov objednávatel'a počas plat1osti a účinnosti tejto zmluvy'

2.4 Služby sú všeobecného charakteru a stanovujú len približný ľámec plnenia.

2.5 SluŽby poskytované podlä tejto zmluvy, bude pos\rtovatel'posk5rtovať prostredníctvom svojho
vybavenia, svojho organizačného a peľsonálneho zabezpečenia a elektronického systému

',ERANET Public". Poslgrtovatel' je opľávnený poskýovať tieto činnosti aj prostredníctvom
tretích osôb.

2.6 Zm|uvné strany sa dohodli, že poskýovatel' je oprávnený poskytovať služby prostredníctvom
vlastných zamestnancov, externých spolupľacovníkov, ako aj prostredníctvom tretích osôb,
pričom za ýkony tretích osôb a exteľných spolupracovníkov zodpovedá v plnom rozsahu tak,
ako keby predmetné qýkony a činnosti uskutočňoval sám.

2.7 objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskýovatel'ovi za služby poskýované v zmysle tohto článku
zmluvy odmenu stanovenú podl'a podmienok uvedených v článku III. tejto zmluvy.

článok III.
Odmena

3.1 Zmluvne strany sa dohodli, že poskytovatelbvi patľíza služby v zmysle článku II. tejto zmluvy
odmena vo qýške 400'00 EUR bez DPH za pos\rtnuté služby. Odmena je stanovená nazálklade
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších pľedpisov' pričom poskýovatel' je
platcom DPH a DPH bude fakturovaná v zmysle platnej legislatívy v deň vystavenia faktúry.

3.2 odmena za daný predmet zákazky podlh bodu 1 tohto článku je splatná takto: poskytovatel'
vystaví fakturu na celý predmet zákazky ihneď po odovzdaní kompletnej dokumentácie
z verejného obstaľávania objednávatelbvi. Dokladom o odovzdaní kompletnej dokumentácie
z Vo bude Preberací aodovzdávací pľotokol, ak sa zúčastnené strany nedohodnú inak.

3'3 Pos$rtovateľ zabezpeéi, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti
daňového a účtovného dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia
objednávatelbvi. objednávatel' si vyhľadzuje pľávo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať
náležitosti požadované v tomto bode zmluvy. Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doľučením opravenej faktúry objednávatel'ovi.

3.4 V pľípade, že splatnosť faktury pripadne na deň pľacovného volha alebo pracovného pokoja,
bude sa zadeň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

3.5 Faktuľa vystavená poskýovatelbm v zmysle tejto zmluvy sa považuje za uhľadenú dňom
pripísania fakturovanej sumy na účet poslrytovateľa uvedený v článku I. bod l.2 tejto zmluvy.

článoľ ľv.
Pľáva a povinnosti zmluvných strán

4'1 Za účelom riadneho naplnenia tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú vzájomne
spolupracovať a poskytovať si na požiadanie vzájomnú súčinnosť.

4.2 Zm|uvné stľany sazaväzujú,že pľivzájomnej spolupráci v zmysle tejto zmluvy bez zbytočného
odkladu navzéýom pľeľokujú všetky otárky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť naplnenie účelu
tejto zmluvy a navzájom sa budú včas infoľmovať o všet\ých skutočnostiach potľebných pre
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plnenie zítväzkov podl'a tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky Zmeny a dôležité
okolnosti súvisiace s pľiebehom naplňania účelu tejto zmluvy'

Poskýovate !' sa zaväzuje, že priplnení svojich záiazkov podl'a tejto zmluvy bude najmä:

a) postupovať s potľebnou odbornou staľostlivosťou a v súlade so všethými pľíslušnými
právnymi pľedpismi a pľavidlami,

b) zohľadňovať opľávnené záujmy objednávatel'a,
c) bezodkladne reagovať na čiastočnú objednávku objednávatel'a'
d) vyŽiadať si od objednávateľadoklady a informácie potrebné na riadne vykonanie služieb,
e) dbať na to, aby jeho činnosť podl'a tejto zmluvy bola maximálne účelná a hospodáľna'

4.4 objednávatel' sa zaväzuje najmä:

a) uhradiť pos\rtovateľovi odmenu podl'a vystavenej faktury za vykonané služby,

b) vytvoľiť také podmienky spolupráce, aby poskýovateľ mohol riadne avčas splniť svoj

záxäzok,
c) odovzdať včas poskýovateľovi úplné, pravdivé a pľehl'adné informácie a podklady, ktoré

sú potrebné k vecnému plneniu tejto zmluvy, pokial' z ich povahy nevyplýa, že ich má

zabezpeéiť poslgrtovatel' v rámci plnenia pľedmetu tejto zmluvy a poskýovatel', ľesp.

ním uľčená odborne spôsobilá tľetia osoba je povinný skontrolovať úplnosť pľedložených

podkladov a upozoľniť na zistené nedostatky. objednávatel' je povinný ľiadne a včas
(v teľmíne dohodnutom zmluvnými stľanami) odovzdať poskýovatelbvi všetok listinný
materiál potrebný na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) bezodkladne informovať poskýovatel'a o zmenŕlch, ktoré môžu zasiahnuť a ovplyvniť
charakter objednaných služieb.

4.5 Činnosť, na ktorú sa poslgrtovateľ zaviazal je povinný uskutočňovať podl'a pokynov

a objednávok objednávatel'a.

4'6 V prípade, ak poslqrtovatel'zistí pri plnení predmetu zmluvy pľekážky, ktoľé znemožňujú ľiadne

usŔutočnenie činností dohodnu!ým spôsobom, oznámi to okamžite objednávatelbvi, s ktoým
dohodne ďalší postup pri plnení predmetu zmluvy.

4.7 od pokynov objednávatel'a sa môže poslcytovateľ odchýliť len, ak je to naliehavo nevyhnutné

v záujme objednávatel'a a poskýovatel'nemôže včas dostať jeho súhlas.

4.8 Poslqrtovatel' nezodpovedá za vady v dokončených a objednávatelbvi odovzdaných službách,

ak tieto vady boli spôsobené použitím podkladov, informácií a vecí, odovzdaných mu od

objednávatelä.

4.g Pos$rtovateľ sa zaväzuje, Že bude pľiebežne informovať objednávatelä o všethých

skutočnostiach, ktoré zisti apostupoch, ktoré vykoná pri plnení predmetu zmluvy.

4.lo Po ukončení poskytovania sluŽieb podl'a tejto zmluvy je poskytovatel' povinný bez zbýočného

odkladu vľátiť objednávateľovi všetky veci a celý listinný materiál' kto{ý bol potľebný

k vecnému plneniu tejto zmluvy.

4.3

čHnokV.

Poslqrtovate ľ zodpovedét za to, ,"""ľ.::ľľäjL '.,"', bude realizovanýpodlä tejto

zmluvy a v súlade s platnými právnymi pľedpismi SR.

J
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5.2
.ĺ. '

Poslqrtovatel' nezodpovedá za vady a negatívne dôsledky' ktoré boli spôsobené použitím
podkladov, vecí, údajov a infoľmácií od objednávateľa, aktoré poslgrtovatel'ani pľi vynaložení
odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na nevhodnosť upozornil
objednávatelh a ten na ich použití tľval.

5.3 Pľípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávatel' povinný uplatniť
bezodkladne po zistení takej vady' v písomnej forme adľesovanej pos\rtovatel'ovi, inak sa
plnenie považuje zabezvadne. Poskýovateľ sa zaväzuje vadu, pokiaľ je reklamácia opľávnená,
bezodkladne odstrániť.

5.4 Poshrtovatel'zodpovedá za škodu na veciach prevzaých od objednávatel'a na zaľiadenie, resp.
nezariadenie záležitostí a na veciach prevzaých pri jej zaľiadbvaní od tľetích osôb, ibaŽe túio
škodu nemohol odvľátiť ani pľi vynaložení odboľnej starostlivosti.

5.5 objednávatel'a poskytovatel'si vzájomne zodpovedajú za škodu' ktoľú si navzájom spôsobia
porušením svojich povinností. Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s touto zmluvou
sa riadi príslušnými právnymi pľedpismi. Zmluvné stľany sú povinné predchádzať vzniku
škody.

Článok VI.
ochľana údajov a mlčanlivost'

Zmluvné stľany sa zaväzujú uchovávať v tajnosti údaje, ktoľé sú uvedené v tejto zmluve
a ohlhdne ktoých sa zmluvné strany dohodli, že predstavujú ich obchodné tajomstvo, ako aj
infoľmácie, ktoré si zmluvné strany poskytli v priebehu ľokovaní o tejto zmluve a ohl'adné
ktoých sa zmluvné stľany dohodli, že predstavujú ich dôverné informácie, a tieto nespľístupniť
žiadnym tretím osobám. Zmluvné stľany sa zav'ázujú dodržiavať a ochraňovaľ bbcnóane
tajomstvo druhej zmluvnej strany, ktoré tvoria všetky skutočnosti obchodnej povahy súvisiace
so zmluvnou stranou, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu či nemateriálnu
hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kľuhoch bežne dostupné a majú byť podl'a vôle
zmluvnej stľany utajené.

6.r

6.2 Zmluvné stľany sú oprávnené poskytnúť tretím osobám údaje, uvedené v bode 6'1 tohto článku
zmluvy qýlučne v nasledujúcich pľípadoch:

dotknutá zmluvná strana s poslgrtnutím údaju vopľed písomne súhlasila'
ide o údaj, ktoý sa stal verejne známym bez toho, aby niektorá zo zmluvných strán
poľušila svoju povinnosť podl'a tohto odseku Zmluvy,
zmluvná stľana posýuje údaj svojim zamestnancom, ktorí sú viazaní povinnostbu
mlčanlivosti,
zmluvná strana poskytuje údaj svojim spoločníkom/akcionárom, ktorí sú viazani
mlčanlivosťou,
pos\rtnutie údajov je povinnosťou zmluvnej stľany na základe všeobecne záväzných
právnych predpisov'

Clánok YII.
Trvanie Zmluvy a jej ukončenie

7 .l Táto zmluva sa uzatváta na dobu uľčitú' pričom uvedená doba zaéína plynúť odo dňa účinnosti
tejto zmluvy'a končí dňom zverejnenia zmluvy o dielo s víťazným dodávatelbm na webovom
sídle objednávateľa.

7.2 Túto zmluvu možno pľed uplynutím doby uvedenej v bode 7.1 tohto článku zmluvy ukončiť:

a) dohodou zmluvných stľán,
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7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

b) píSomnou výpoved'ou Zo strany objednávatel'a z dôvodu porušenia povinností
poskýovatel'a vyplývajúcich z tejto zmluvY, Ílä ktoré objednávatel' poslcy'tovatel'a
písomne upozornil v posledných 60 dňoch pľed doručením výpovede a poskytovatel'
dodatočne svoje povinnosti riadne nesplnil, pričom písomná výpoved' musí bý
doručená poskýovatelbvi do vlastných rúk. Výpovedná doba je tľojmesačná azačína
plynúť od pľvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci' v ktorom bola výpoved'
doručená poskýovatelbvi.

c) písomnou ýpoved'ou zo stľany poskýovatel'a z dôvodu poľušenia povinností
objednávatel'a, na ktoré poskýovatel'objednávatel'a písomne upozornil v posledných 60
dňoch pľed doručením výpovede a objednávatel' dodatočne svoje povinnosti ľiadne
nesplnil, pľičom písomná výpoved' musí byt' doručená objednávatel'ovi do vlastných
rúk. Výpovedná doba je tľojmesačná azačína plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktoľom bola v'ýpoved'doručená objednávatel'ovi'

Ukončením zmluvného vďahu nezanikajú žiadnej zo zmluvných stľán náľoky, ktoré vznikli do
dňa ukončenia tejto zmluvy.

článok VIII.
Spoločné a záveľečné ustanovenia

Zmluvne stľany sa dohodli, že ich vzájomne záväzkove vzťahy vzniknuté na základe tejto
zmluvy, vrátane nároku na náhradu škody a iných náľokov sa Ĺudú spľavovat' všeobecnými
právnymi predpismi platnými na území SR, najmä obchodným zákonníkom a inými
súvisiacimi právnymi predpismi.

Spory' ktoľé by mohli vzniknút' pri plnení zmluvných povinností ztejto zmluvy, budú
zmluvnými stranami pľednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli
k dolrode' riešenie sporu Sa riadi slovenským pľávnym poľiadkom.

Zm|uva nadobúda platnosť v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť táto
zmluva nadobúda v zmysle $ 47a ods.1 občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy sú možné len vo forme písomných dodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranami.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom prekaždilzmluvnú stľanu.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znaktoho, že
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodňej vôli, ju slobodne avážne, nie pod
nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.

V Brezovej pod Bradlom, dňa02.05.2022

Za objednátvatel'a: Za poskyto v ateYav' /" r-i-s"aP 
roj e kta

@
341/2
m
Á7978
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