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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY  
ADMINISTRÁCIA A VEDENIE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. NR SR č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v znení  
neskorších predpisov 

 

 
Zmluvné strany 

Objednávateľ:  
 Obchodné meno:  Obec Lúka   
 Sídlo:   Lúka 205, 916 33 Lúka 
 IČO:   00 311 758 
 Oprávnený konať v mene objednávateľa: Ing. Marian Haluza, starosta obce 

 
a 

Poskytovateľ: 
 Obchodné meno:  PROUNION a.s. 
 Sídlo:    Piaristická 2, 949 01 Nitra 
 IČO:    45 597 103 
 IČ DPH:   SK 2023058422 

zápis v registri: zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, 
oddiel Sa, vložka číslo 10420/N 

 Oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Daniel Ács, PhD., predseda predstavenstva 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1. Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní 

odborných služieb vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“) pri verejnom obstarávaní v rámci projektu IKT učebňa - 
kvalitné vzdelanie žiakov ZŠ Lúka, kód projektu 302020J427 na predmet zákazky: 

a) Stavebné úpravy 
b) Vybavenie IKT učebne 

 
II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1.  Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi odborné služby vo verejnom obstarávaní 
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vedúce k úspešnému výberu dodávateľa prác / 
tovarov / služieb. 

2.2. Pod odbornými službami vo verejnom obstarávaní sa rozumejú služby vedúce k úspešnej 
realizácii verejného obstarania:  

• zabezpečenie služieb súvisiacich s realizáciou verejného obstarávania, ako aj 
odborného dozoru, všeobecnej konzultačnej a poradenskej činnosti pri obstarávaní; 

• stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a určenie postupu verejného 
obstarávania; 

• vypracovanie súťažných podkladov; 

• vypracovanie Výzvy na predkladanie ponúk; 

• poskytovanie vysvetlenia podmienok vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov 
alebo inej sprievodnej dokumentácie záujemcom; 
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• kontrola splnenia podmienok účasti uchádzačmi; 

• osobná účasť pri vyhodnocovaní ponúk, vypracovanie zápisnice z hodnotenia ponúk; 

• skompletizovanie dokumentácie pre archiváciu. 
 

2.3.    Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutie služby v zmysle ustanovení tejto Zmluvy zaplatiť      
           poskytovateľovi dohodnutú odmenu v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.  
 
2.4.     Služba sa považuje za poskytnutú v momente odovzdania kompletnej dokumentácie    
            k verejnému obstarávaniu podľa všeobecne platných pravidiel Úradu pre verejné obstarávanie  
            a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, objednávateľovi poskytovateľom.  

 
III. 

Spôsob a čas vykonania služieb 
 

3.1. Poskytovateľ začne s poskytovaním odborných služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 
okamihom uzavretia tejto zmluvy.  
 

3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť odborné služby vo verejnom obstarávaní bez zbytočných 
prieťahov, v závislosti od lehôt stanovených v zákone o verejnom obstarávaní a metodických 
dokumentoch riadiacich orgánov. 
 

3.3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať odborné služby vo verejnom obstarávaní odborne 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní aj ďalšími právnymi predpismi platnými v SR na 
základe pokynov objednávateľa. 
 

3.4. Ak by pokyny objednávateľa boli v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, poskytovateľ 
na túto skutočnosť objednávateľa upozorní. Ak by objednávateľ trval na poskytnutí služieb 
požadovaným spôsobom aj napriek upozorneniu, poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto 
zmluvy a zrušiť postup verejného obstarávania. 

  
3.5. Pri určení metodiky a spôsobu poskytovania odborných služieb je poskytovateľ oprávnený 

postupovať samostatne. 
 

3.6. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi pravdivé informácie, ktoré majú vplyv na 
povahu a spôsob uskutočnenia požadovaných odborných služieb.  
 

IV. 
Cena a platobné podmienky 

 
4.1. Dohodnutá cena za služby, t. j. za činnosti označené v článku II. tejto Zmluvy, je stanovená 

nasledovne:  

Aktivita Cena v EUR bez DPH 

Zákazka s nízkou hodnotou – Stavebné úpravy 300,00 

Zákazka s nízkou hodnotou – Vybavenie IKT učebne 300,00 

Spolu 600,00 

 
za administráciu a vedenie procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní.  
 

4.2. Poskytovateľ vystaví faktúru s lehotou splatnosti 14 dní na uvedenú odmenu po odovzdaní 
kompletnej dokumentácie verejného obstarávania na archiváciu.  
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4.3. Uvedená cena je bez DPH, poskytovateľ je platiteľ DPH. 

 
 

V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a) vykonávať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadaviek objednávateľa, v súlade so 
záujmami objednávateľa, a taktiež v súlade s platnými právnymi predpismi. 

b) upozorniť objednávateľa na okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne 
vykonanie predmetu zmluvy. 

c) zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách 
získaných od objednávateľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy a to aj po skončení 
realizácie predmetu zmluvy. 

d) včas upozorniť objednávateľa na prípadnú nevhodnosť jeho požiadaviek, ak by tieto mohli 
mať za následok zmarenie účelu tejto zmluvy. Ak objednávateľ aj napriek upozorneniu na 
svojich požiadavkách trvá, poskytovateľ nezodpovedá za takto vzniknutú škodu. 

e) odchýliť sa od pokynov objednávateľa len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme 
objednávateľa a poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. 

 
5.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť na riadne vykonávanie služby, 
predovšetkým poskytnúť všetky relevantné informácie a doklady potrebné k plneniu 
predmetu tejto zmluvy 

b) rešpektovať návrhy a odporúčania poskytovateľa smerujúce k ochrane jeho záujmov  
c) platiť poskytovateľovi dohodnutú cenu za služby v uvedenej lehote splatnosti, 
 

VI. 
Zánik zmluvy 

 
6.1. Poskytovateľ je oprávnený zmluvu jednostranne vypovedať v prípade, že objednávateľ 

neposkytne potrebné podklady a súčinnosť pri poskytovaní služieb a v prípade, že by 
objednávateľ trval na poskytnutí služieb požadovaným spôsobom aj napriek tomu, že bol 
poskytovateľom upozornený na rozpor so zákonom o verejnom obstarávaní. 
 

6.2. Objednávateľ je oprávnený zmluvu jednostranne vypovedať v prípade, že poskytovateľ poruší 
svoje povinnosti v súvislosti s poskytovaním odborných služieb vo verejnom obstarávaní 
a v prípade, že nebude poskytovať služby na dostatočnej odbornej úrovni, na čo objednávateľ 
poskytovateľa písomne upozorní. 
 

VII. 
Ďalšie dojednania 

 
7.1.  Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednému alebo obom zmluvným partnerom čiastočne alebo 

úplne znemožnia plnenie ich povinností podľa zmluvy, sú povinní sa o tom bez zbytočných 
prieťahov informovať a spoločne podniknúť kroky na ich prekonanie.  

 
7.2.  Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so spracovaním 
osobných údajov v rozsahu všetkých osobných údajov poskytnutých objednávateľom 
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poskytovateľovi na základe tejto zmluvy pre vlastné potreby poskytovateľa a pre potreby osôb 
spolupracujúcich s poskytovateľom pri plnení záväzkov poskytovateľa podľa tejto zmluvy. 
Objednávateľ tiež súhlasí, aby poskytovateľ mohol získavať jeho osobné údaje kopírovaním, 
skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré 
obsahujú osobné údaje, na nosič informácií. Objednávateľ týmto udeľuje súhlas uvádzať svoje 
obchodné meno v rámci propagácie a reklamy poskytovateľa. 

 
VIII. 

Rozhodcovská doložka 
 

8.1             Akýkoľvek spor z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou, v prípade, že nebude možné 
ho riešiť priateľskou cestou v lehote desiatich (10) dní od jeho vzniku, bude riešený s 
konečnou platnosťou a s vylúčením právomoci všeobecných súdov v rozhodcovskom konaní 
pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa 
v danom čase platných vnútorných predpisov tohto súdu. Zmluvné strany sa dohodli, že spor 
z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou bude rozhodovať jediný rozhodca Rozhodcovského 
súdu – JUDr. Peter Koscelanský, advokát, Advokátska kancelária ul. Fraňa Mojtu 24, 949 01 
Nitra, Slovenská republika.  

 
8.2     Strany sa zaväzujú podriadiť sa platnému a vykonateľnému rozhodcovskému rozsudku 

Rozhodcovského súdu a splniť akékoľvek a všetky povinnosti im uložené v rozhodcovskom 
rozsudku v lehotách v ňom uvedených. 

 
IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

9.1  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky otázky touto zmluvou neupravené sa riadia ustanovenia 
Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR. 

 
9.2 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jeden 

a poskytovateľ jeden rovnopis. 
 
9.3 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne po dohode oboch zmluvných strán a s 

uvedením miesta  dátumu vykonania zmeny alebo doplnenia zmluvy. 
 
9.4 Táto zmluva sa stáva platnou a účinnou okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
9.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, pochopili jej obsah a na znak súhlasu ju 

podpísali. 
 

 
V Nitre, dňa 7.4.2020 
 
Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 
 
 
 
................................................................  .................................................................. 
          Ing. Marian Haluza                        Ing. Daniel Ács, PhD. 
      starosta obce                                             predseda predstavenstva  


