
flr/uzt
,: i)

b1' ZMLUVA o MANAŽMENTE VEREJNÉHo oBsTARÁVANIA
é. .. l.|.# !.?.?.L.. /ľľ..

(d'alej len ako,,Zmluva")
zmysle ustanovenia $ 269 ods' 2zákona č' 513/1991 Zb. obchodný zákonník v zneníneskoršÍch

predpisov (ďalej len ako ,,obchodný zákonník")

/ ,),

zO

,' t:'
J)1 tg :.?

.r'i{;.i} ...:1
'ĺ::l' ' : '.:' '.:'

4:i.'';" :'' '' 't"\i,. .-\ .+ ,'-
.,''':1.,1'r .r' . ()'
,';'"'u

^i. ^i"
.,.tjzaworena v

,o

1' ZMLUVNÉSTRANY

1.1' Poskytovateľ

obchodné meno:
Sídlo:
lČo:
DlČ:
lČ DPH:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:

1.2. objednávateľ

obchodné meno:
Sídlo:
lČo:
DlČ:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie
IBAN:
E-mail:

MP ProÍit PB, s.r.o.
Hliníky 712125 

' 017 01 PovaŽská Bystrica
50 068 849
212 016 7126
sK2',t20167126
obchodný register okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro' vloŽka č. 32338/R
Mgr' Peter Potecký _ konateľ
Všeobecná úverová banka, a.s.
sK46 0200 0000 0035 9710 0656
a nton. qard ia n @m p profit.s k

(ďalej iba ako,,Poskytovateľ)

Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 195317,92715 Šaľa
00306185
2021024049
Mgr. Jozef Belický- primátor mesta
Slovenská sporiteľňa' a' s. Bratislava
sK82 0900 0000 00051 24306282
mesto@sala.sk

(ďaIej
(ďalej

len ako''objednávateľ')
Poskytovateľ a objednávateľ spolu ako ,,Zmluvné strany")

2. ÚvooľÉ usrlľoveľla

2.1.Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťoú založenou vzmysle príslušných ustanovení obchodného
zákonník a a ostatných všeobecne zäväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky'
ktorá disponuje skúsenosťami a odbornou spôsobilosťou v oblasti čerpania prostriedkov z eurofondov
a v oblasti realizácie verejného obstarávania vykonávaného podľa osobitných právnych predpisov, pričom
spĺňa všetky podmienky ustanovené osobitnými právnymi predpismi pre výkon tejto činnosti.

2'2.Yzhťadom na uvedené skutočnosti, a vzhľadom na záujem objednávateÍa o zabezpečenie verejného obstarávania
Poskytovateľom, sa zmluvné strany dohodli na spolupráci, a to v rozsahu, spÔsobom a za podmienok ďalej v
Zmluve uvedených.

3. PREDMETZMLUVY

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa vykonať a zabezpečit pre objednávateľa Verejné obstarávanie
metódou Nadlimitnej zákazky v rámcioperačného programu - lntegrovaný regionálny operačný program ,kÓd výzvy
lRoP_Po1_sc12'|-2o1948 na predmet zákazky ,,komptexné služby verejného obstarávania pre projekt:
Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol" (dalej len projekt) t. j. poskýnutie
odborných sluŽieb v oblasti zabezpečenia procesov verejného obstarávania v zmysle zákona č,. 34312015 Z. z'
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
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,'zákon o Vo'), v sÚlade s príslušnými príručkami a usmerneniami riadiacich orgánov k procesu verejného

obstarávania poektu za podmienok ďalej určených v Zmluve. lde najmä o poskýnutie nasledovných sluŽieb:

3.1.1

3.',!.2.

3.1.3.

3.1.9.

3,1.10

3.',1.11

3.1.4

3.1.5

3.'1.6,

3.1.7.

3,1.8

3.2. Predmetom zmluvy je lieŽZáväzok objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za zabezpečenie a vykonanie Verejného

obstarávania odplaiu, ato za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve'

pnÁvĺ l povlľľosĺl zĺvlluvľÝcľl sĺRÁH

Zmluva o manaŽmente Verejného obstarávania

poskýovanie poradenských a konzultačných sluŽieb V procese verejného obstarávania súvisiacich

s prípravou verejného obstarávania a vypracovanĺm povinnej dokumentácie pre verejné obstarávanie pri

jednotlivých krokoch/etapách verejného obstarávania,

zabezpečenie sluŽieb súvisiacich s realizáciou verejného obstarávania, všeobecnej konzultačnej

a poradenskej činnosti pri obstarávaní tovarov a sluŽieb podľa poŽiadaviek verejného obstarávateľa,

vypracovanie prís|ušných oznámení, t. j. predbeŽných oznámení, oznámení o vyhlásení verejného

obstarávania, oznámení o oprave, oznámení o výsledku verejného obstarávania a ich odosielanie do

príslušných vestníkov podľa typu zákazky
vypracovanie návrhu podmienok účasti verejného obstarávania na základe podkladov v súčinnosti

s odborným garantom verejného obstarávateľa

vypracovaniá súťaŽných podkladov (okrem opisu predme1u zákazky a obchodných podmienok dodania)'

predloŽenie podkladov na pripomienkovanie zástupcom verejného obstarávateľa a zapracovanie prípadných

pripomienok
vypracovanie kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s poŽiadavkami verejného obstarávateľa,

výpracovanie podkladov k stanoveniu predpokladanej hodnoý zákazky (výziev na stanovenie PHZ pre

objednávateľom zvolených hospodárskych subjektov a pod.), ktorú stanoví na základe získaných podkladov

verejný obstarávateľ
uverejnenie súťaŽných podkladov a ostatnej povinnej dokumentácie v proÍile verejného obstarávateľa

(vrátane zabezpečenia informačného systému na zadávanie zákaziek, resp. prístupu do informačného

systému)'
nás1gvenie a administrácia verejného obstarávania v informačnom systéme na zadávanie zákaziek (vrátane

zabezpečenia informačného systému na zadávanie zákaziek, resp. prístupu do informačného systému)

poskyiovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo súťaŽných podkladov

uchádzačom'
administrácia súvisiaca s činnosťou komisie (vypracovanie menovacích dekrétov, čestných vyhlásení pre

členov komisĺe, dokladu o zriadení komisie)

vypracovanie zápisníc zo zasadnutí komisie

kôntrola splnenia podmienok účasti uchádzačmi alebo záujemcami o účasť vo verejných obstarávaniach

v rozsahu práv a povinností člena komisie v súlade s menovacím dekrétom'

p|nenie si povinností člena komisie na otváranie obá|ok a na hodnotenie ponúk v súlade s menovacím

dekrétom,
vypracovanie odôvodnení vo vzťahu kzadávanej zákazke vsúčinnosti sodborným garantom verejného

obstarávateľa,
vypracovanie a zverejnenie povinnej dokumentácie z verejného obstarávania v profile verejného

obstarávateľa,
v prípade potreby zabezpečenie činností pri uplatnení revíznych postupov v súčinnosti s odbornými

s odbornými zamestnancami verejného obstarávateľa,

zastupovanie a komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie na základe poŽiadaviek verejného

obstaľávateľa vo vzťahu k zadávanej zákazke a v prípade výkonu kontroly k danej zákazke

zastupovanie a komunikácia s Ro (riadiacim orgánom) v prípade výkonu kontroly k danej zákazke

odovzdanie kompletnej dokumentácie za realizovanÚ zákazku verejnému obstarávateľovi

príprava dokumentácie na 1. ex ante kontrolu azapracovanie prípadných pripomienok znej vyplývajúcich'

príprava dokumentácie na 2' ex ante kontrolu a splnenie podmienok podl'a prípadných doŽiadaní, príprava

dokumentácie na eX post kontrolu.

poskytnutie súčinnosti pri prípadných následných kontrolách počas doby udžatel'nosti projektu t' j' aŽ do

skonĹenia platnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá bude uzatvorená k projektu

predmet plnenia podl'a tejto zmluvy je splnený po uplynuý doby účinnosti ustanovení zmluvy o poskytnutí

Ňrľ tĺl";ĺ,"i.h sa moŽnosti realizácie dodatočných kontrol verejných obstarávaní a uplatnenia korekcií za

verejné obstarávania.

(ďalej len ,,predmet zmluvy")

3.',|.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17 .

3.1.18.

3.1.12.
3.1.13,

3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.

3.1.22.

3.1.23

4.



4.1' Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri zabezpečovaní Verejného obstarávania s odbornou starostlivosťou
a v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej repub|iky.

4.2. objednávateľ sa zavázuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť a všetky informácie, podklady,
dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii a ktoré od neho bude Poskýovateľ poŽadovať a ktoré
sú potrebné na splnenie povinností a predmetu zmluvy Poskýovateľa podľa tejto Zmluvy. Poskýovateľ vykoná
Verejné obstarávanie na základe súčinnosti poskýnutej objednávateľom a na zák|ade dokumentov a ĺnformácií,
ktoré objednávateľ v rámci tejto súčinnosti na poŽiadanie Poskytovateľovi vydá.

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, Že Poskytovateľ po podpise Zmluvy, v primeranej lehote' vyzve objednávateľa na
predloŽenie dokumentov, potrebných pre vykonanie Verejného obstarávania a zároveťl mu oznámi presný zoznam
týchto dokumentov a lehotu, v ktorej má tieto dokumenty Poskýovateľovi predloŽiť.

4.4. objednávateľ sa zaväzuje dokumenty vyŽiadané Poskytovateľom' podľa bodu 4.3. Zmluvy, Poskytovateľovĺ odovzdať
v lehote určenej Poskytovateľom'

4.5' Po obdŽaní všetkých potrebných dokumentov a informáciÍ od objednávateľa, Poskýovateľ začne plniť svoj závázok
vykonať Verejné obstarávanie a vykoná ho v primeranom termíne, s prihliadnutím na záujem objednávateľa Žiadať
o finančné prostriedky z rozpočtov programov Európskych spoločenstiev. Poskytovateľ v tejto lehote tieŽ odovzdá
príslušnú dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania.

5. oDMENA A PLAToBNÉ poonĺlerury

5''l.Za zabezpečenie a vykonanie každého Verejného obstarávania postupom Nadlimitnej zákazky podľa tejto
Zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi odmenu vo výške 1.500,00 EUR (slovom tisícpäťsto
eur) nasledovne:
a) 1'časť odmeny vo výške 750'00 EUR uhradí objednávateľ Poskýovateľovi na základe faktúry vystavenej

Poskytovateľom, ktorú je Poskytovateľ oprávnený vystaviť najskôr v deň zaslania výzvy na predkladanie ponÚk

do Vestníka Úradu pre Verejné obstarávanie. Splatnosť faktÚry je 15 dní'
b) 2.časť odmeny vo uýške 750,00 EUR uhradí objednávateľ Poskytovateľovi na základe faktúry vystavenej

Poskytovateľom, ktorú je Poskytovateľ oprávnený vystaviť najskôr v deň odovzdania dokumentácie
z vykonaného verejného obstarávania objednávateľovi na základe preberacieho protokolu' Splatnosť faktúry je

15 dní.

5.2. Poskytovateľ je platcom dane z pridanej hodnoty. odmena Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy sa rozumie bez dane
z pridanej hodnoty, pričom Poskytovateľ vyúčtuje daň z prĺdanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.

6. osoBlTNÉ DoJEDNANIA

6'1. Pre prípad porušenia povinnosti objednávateľa zaplatiť, čo i len časť ktorejkoľvek platby odmeny, sa zmluvné strany

dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,01% z dlŽnej sumy za kaŽdý deň omeškania so zaplatením dlŽnej sumy.

objednávateľ povaŽuje dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na rozsahu poskytovaných

sluŽieb zo strany poskytovateľa a v prípade jej uplatnenia zo strany Poskytovateľa sa ju zaväzuje Poskytovateľovi

zaplatiť, a to na základe vystavenejfaktúry'

6.2. omeškanie objednávateľa so zaplatením, čo i len časti ktorejkoľvek platby odmeny, sa povaŽuje za podstatné

porušenie zmluvnej povinnosti a zakladá právo Poskýovateľa kedykofuek odstÚpiť od Zmluvy a právo

Poskytovateľa pozastaviť vykonávanie ktoréhokoľvek svojho záväzku zo Zmluvy. Poskýovateľ nie je v omeškaní

s vykonávaním svojich záväzkov zo Zmluvy počas doby, za ktorú je objednávateľ v omeškaní s povinnosťou

poskytnúť súčinnosť a počas doby, za ktorú je objednávateľ v omeškaní s povinnosťou zaplatiť Poskytovateľovi

odmenu alebo jej časť podľa tejto Zmluvy.

6'3. BezdÔvodné omeškanie Poskytovateľa s ukončením verejných obstarávaní v termínoch dohodnuých v tejto zm|uve

sa povaŽuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s právom objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.

6'4. Zmluvné strany sa dohodli, Že odstúpenie od zmluvy zašle zmluvná strana ako doporučenú zásielku na adresu
uvedenÚ v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na inú aktuálnu adresu druhej zmluvnej strany, ak bude v čase odstúpenia
od zmluvy známa. Zmluvné strany sa dohodli, Že zásielka sa bude povaŽovať za doručenú aj v prípade, ak adresát

Zmluva o manaŽmente Verejného obstarávania
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zásielku neprevezme v odbernej lehote, a to v deň, kedy sa zásielka vráti odosielateľovi a aj v prípade, ak adresát

odmietne prevzatie zásielky, a to v deň odmietnutia jej prevzatia, a|ebo ak nebude doručená z akéhokoľvek iného

dôvodu. V prípade odstúpenia od zmluvy má Poskyiovateľ právo na úhradu nákladov za uŽ vykonané činnosti pri

plnení predmetu tejto ..ĺuuy aj spolu so zmluvnou pokutou dohodnutou v čl. 6 bod 6.1 tejto zmluvy'

6.5' Poskytovateľ nie je v omeškaní s vykonávanĺm Verejného obstarávania počas doby, za ktorú je objednávateľ v

omeškaní s povinnosťou poskytnúť súčinnosť a odovzdať Poskýovateľovi vyŽiadané dokumený podľa bodov 4'3' a

4.4' Zmluvy. Poskýovateĺje oprávnený pouŽiť na p|nenie niektoých povinností podľa Zmluvy tretiu osobu a za ým
účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou potrebnú zmluvu. Za výkon činnosti tretej osoby zodpovedá Poskytovateľ

vo vzťahu k objednávateľovi, ako by konal sám.

6.6. Poskytovateľ sa zaväzuje, Že oprávnené kontrolné orgány budú mÔcť u neho vykonávať kontrolu obchodných

dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu objednávateľa, a to v rozsahu a za podmienok

stanovených príslušnými predpismi Slovenskej republiky a Európskych spo|očenstiev'

6'7. Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za riadny a kvalitný výkon pri poskytovaní odborných sluŽieb v oblasti

zabezpečenia procesov verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy počas celej doby trvania zmluvného

vzťahu a zodpovedá objednávatel'ovi, prípadne tretím osobám, za škody spôsobené porušením povinností

poskýovatel'a vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo spôsobené nesprávnym, nezákonným, prípadne iným konaním v

rozpore so zákonom á vereinom obstarávaní, alebo s inými právnymi predpismi, a to v rozsahu škody (uloŽených

sankcií objednávatel'ovi, iná škoda na majetku), ktorá mu vznikla'

6.8. Poskytovatel' sa zavázuje predchádzať pri poskytovaní odborných sluŽieb v oblasti zabezpečenia procesov

verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy vzniku škôd, spÔsobených nesprávnym, nezákonným, prĺpadne

iným konaním v rozpore so zákonom o verejnom obstarávanĺ, ako aj s inými právnymi predpismi, čím by mohla

vzniknúť škoda na majetku objednávateľa uloŽením sankcie, prĺpadne iná škoda na majetku.

6'9' Poskytovateľ sa zaväzuje nahradiť škodu spôsobenú objednávateľovi v plnom rozsahu nesplnením si povinností

poskytovateľa vyplývajúlich z tejto zmluvy, alebo spôsobené nesprávnym, nezákonným, prípadne iným konaním v

rozpore so zákonom overejnom obstarávaní, alebo s inými právnymi predpismi alebo spôsobením škody úmyselne'

6.10. Poskytovateľ je povinný najneskôr pri podpise tejto zmluvy preukázať objednávateľovi platnú poistnú zmluvu o

poistení zodpovednosii .á sxoou pri poskytovaní odborných sluŽieb v oblasti zabezpečenia procesov verejného

obstarávania na predmet tejto zmluvy. Toto poistenie musí mať poskytovateľ platné počas celej doby platnosti tejto

zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa povaŽuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

6.11.objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena V zozname klientov

Poškytovateľa zverejňovanom vhodnou formou, ako aj medzi referenciami Poskytovateľa.

6.,l2. Poskytovateľ vyhlasuje, Že osobné údaje objednávateľa spracováva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu- - 
" 

ň;ä' (Éu) áoĺolo79 o ochrane ĺyzĹrycn osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

údajov a rovnako v súlade so zákonom č), 18t2o18 Z' z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektoých zákonov. objednávateľ je pri spracúvaní osobných údajov v postavení dotknutej osoby, ktorá sa môŽe

obracať na poskýovatäľa so suoji'i námietkami, Žiadosťami alebo pripomienkami, a to písomne na adresu

poskytovateľa uvóoenú v záhlavi tejto zmluvy alebo osobne' Dotknutá osoba má právo podať návrh na začalie

ilon"ni" Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pokiaľ sa domnieva, Že boli porušené jej práva v

oblasti ochrany osobných údajov' objednávateľ dáva súhlas k spracovanou osobných údajov pre potreby

Poskytovateľa a na účely súvisiace s touto Zmluvou, v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu tejto zmluvy. Za

týmto účelom je Poskýtovateľ oprávnený osobné údaje sprístupniť osobám' ktoré budú s Poskytovateľom

Jpolupracovať privýkone činností na splnenie účelu tejto zmluvy'

zÁvenrčľÉ usľĺHoveľlA

7"l. Za,,osobitné predpisy', sa povaŽuje najmä zákon č,.343t2o15Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektoých zákonov v znení neskoľších predpisov a ostatné predpisy, ktoré upravujú proces a podmienky verejného

obstarávania.

7.2. Za,,Verejné obstarávanie'' sa pre účely Zmluvy povaŽuje verejné obstarávanie, ktoré v súlade sosobitnými

predpismi vyhlasuje objednávateľ v súvislosti s projektom pod názvom: Záchytné parkovisko - predstaničný

priestor v Šali - prestupný uzol, NFP3020ĺ0ARL5'
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7'3' Táto Zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktoých kaŽdá zmluvná strana obdží pojednom vyhotovení .

7 '4' Zmluvné strany majÚ záujem riešiť všetky svoje spory prednoslne mimosúdne. V prípade, ak spory nebude moŽné
odstrániť dohodou, zmluvné strany sa dohodli, Že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknÚ z právnych vzťahov
vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v sÚvislosti s ňou, sa budÚ rozhodovať výlučne na miestne, Vecne a funkčne
príslušnom súde v zmysle zákona č. 16ot2o15 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov'

7 '5' Zmluvné strany sa dohodli, Že túto zmluvu je moŽné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, naktoých platnosť sa vyŽaduje, aby boli riadne potvrdené a podpĺsané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Knávrhom dodatkov ktejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujÚ vyjadriť písomne, vlehote 14 dní od doručenia
návrhu dodatku. Po tú ĺstÚ dobu je ýmto návrhomviazanázmluvná strana, ktorá ho podala.

7 '6' Zmluva nadobÚda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, resp. ich oprávnenýmizástupcami..V prípade, ak je objednávateľ obobou s povinnostbu zverejňóvať.'luuý, iato 
'mluva 

nadobúdaúčinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a..

7 '7 ' Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú ĺm jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú
avážnu vÔľu, zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajÚ svoje podpisy.

Poskytovatel': objednávatel':

: .. .-1-.

v.z':Mgr. Peter Potecký -
MP Profit PB , s.r.o.

v.z, r. Jozef Belický- primátor mesta

V Považskej Bystrici, dňa..... "LOJ-/
I

Ý Šali, dňa.. ,1 /o/ /
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