
ZMLUVA o PoSKYTNUTÍ SLUŽIEB VEREJNÉHo oBSTĺRÁvaNle
číslo ....... Í .Q.0./...(!.!.:|..

uzatvorcnápodľa $ 269 ods.2 zŕkoĺačíslo 513/199l Zb. obchodného zákonníka
v zneni neskoľších pľedpisov (ďalej len,,obchodný ákonník")'

ČHnok I.
Zmluvné strany

1.l objednávateľ:
Štatutárny oľgán:
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:

Mesto Šal'a
Mgľ. Jozef Belic[ý, primátor mesta
Mestský úrad, Nám. Sv. Tľojice7,927 15 Saľa
003061 85
202r024049
Slovenská sporitel'ňa a. s., pobočka Šaľa

Číslo účtu: SK82 0900 0000 00512430 6282
Telefóďfax: 031770598l-41031770602l
E-mail: mesto@.sala.sk
(ďalej len,,obj edn áv ateľ")

l.2 Poskytovateľ: Tatra Tendeľ s.r.o.
Sídlo: Kľčméryho 16, 811 04 Bľatislava
Štatutárny oľgán: Mgľ. Vladimíľ oros, konateľ
lČo: 44ll93l3
DIČ: 202259476l
Bankové spojenie: Tatľa banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bľatislava 1

Číslo účtu: IBAN: SKl111000000002621184067
Tel./mobil: +421911 566 378
E-mail: vladimiľ.oros@tatľatender.sk
Zapisaný v; obchodnom registľi okľesného súdu Bratislava I, oddiel Sľo,

vloŽka č. 51980/8
(ďalej len,,poskytovateľ")
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné stľany")

2.1

čHnok II.
Úvodné ustanovenia

Táto zmluva o poskytnutí služieb verejného obstaľávania (ďalej len ,,zmluvď') sa

uzaŇfua na zéklade výsledku verejného obstaĺávania zákazky s nízkou hodnotou

vzmysle zÍkoĺa č.343l2}t5 Z. z. o verejnom obstaľávani aozmene a doplnení

niektoqých zákonov v znení neskorších pľedpisov.

Zékladĺýmúčelom zmluvy je zabezpečenie procesu veľejného obstaľávania pľe hlavné

aktivity projektu: ,,Modeľné technológie - Šaľa na ceste SMART, Kód pľojektu:

rttoziĺšso, podl'a podmienok wnv oPII-2l2}l7llI-DoP (ďalej |en ,,ýzxď)
s dohodnuým ľozsahom ťtnancovania z prostriedkov štľukturálnych fondov EU
v zmysle uzawoľenej zmluvy o poskytnutí NENÁVRATNEHO FINANČNEHO

L
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2.3

PRÍSPEVKU,.Číslo zmluvy: č. 876l202t - Z3l 1071A556 (zo dňa 23.7.2021), číslo
zmluvy mesta Šal'a:53712021 (d'alej len,,zmluva o poskytnutí NFP), ktoľá je zveľejnená
na: https://www.crz.gov.sWzmluvď5863883/ ako aj podľa aktuálnych podmienoĹ pľe
verejné obstaľávanie podľa platnýclr pľíručiek a podmienok opeľačného pľogľamu
Integľovaná infľaštľuktúľa ( d'alej len,,opeľačný pľogľatn,.).

Poskytovatel'om nenávratných finančných pľostľiedkov EU (d'alej len NFP EU) -
Riadiacim oľgánom pľe oP II je Ministerstvo dopravy a qýstavby Slóvenskej republiĹy,
sprostľedkovatel'ským orgánom pľe oII je Ministeľstvo investícií, regionálnóho-ľozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky (d'alej len 

''MIRRI..)'

Zaradenie pľojektu:

Názov Pľojektu

opeľačný progľam

Spolufinancor'aný z

Prioľitná os:

Špecifický ciel':

Prijímatel'

Kód vyzvy

Kód projektu:

Moderné technológie - Šal'a na ceste SMART

3 1 l000 - Integrovaná infraštľuktúra

Euľópsk1' fond regionálnelro ľozvoja

3l 1070 - Infoľmačná spoločnosť

3l 107004l - 7 '4 Zýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment sluŽieb pre občanov

Mesto Šaľa

oPrr-2020t7nr-DoP

3l r071A556

Oblast' inteľvencie:

Clánok III.
Pľedmet plnenia

3.1 Pľedmetom plnenia je poskytnutie sluŽiebveľejného obstarávania v zmysle zákonač. 34312015 Z. z. o veľejnom obstarávani a o zrnene a doplnení niektorých zákonov
v zneni neskorších pľedpisov v rozsahu určenom touto zmluvou, pričom objednávatel'
poŽaduje zabezpečiť celý proces verejného obstarávania v ľozsahu určenorn zákonom,
tzn. od pľípravy sút'aŽných podkladov, oznämenia o r,yhlásení veľejného obstaľávania'
r'ysvetl'ovania sút'ažných podkladov, účasti v komisii pľi vyhodnotení ponúk,
vypľacovanie zápisníc súvisiacich s procesom hodnotenia ponúk, ĺ1rpľacovaní
oznámenia o qýsledku verejného obstaľávania až po prípadnú komunikáciu s
kontrolnými orgánmi štátnej spľávy. Zfuoveň poŽaduje zabezpečenie spracovania
dokumentácie pľe predloŽenie na 1. ex ante kontľolu (aj na UVo äj na Ro)' 2. ex ante
kontľolu' ex post kontrolu (dokumentácia pľipľavená na nahĺatie do ITMS2O |47+).

3.2 Poskytovatel' sazaväzuje, že v ľozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedených, pre objednávateľa zabezpeči pľoces veľejného obstarávänia a poskytné
odborné a poľadenské služby ýkajúce sa verejného obstaľávania v rozsahu vymódzenom

079 - Pľístup k infoľmáciám veľejného sektoľa (vľátane
elektľonickej kultúry s otvoľeným pľístupom k údajom'
digitálnych kniŽníc, digitálneho obsahu a elektľonického
cestovného ruchu)
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v ods. 3.3 tejto zmluvy a v rámci projektu ,'Modeľné technológie - Šaľa na ceste
SMART", ktoľý je uľčený:
a) projektovou Žiadosťou o poskytnutie NFP,
b) vypracovanými dokumentami: štúdia uskutočniteľnosti, ľozpočet pľojektu a ďalšími

pľílolrami' ktoľé objedrrávateľ spľístupní poskytovateľovi na rraštudovanie.

3.3 Pľedmetom zákazkyje poskytovanie služieb vo veľejnom obstarávaní najmä v ľozsahu:
o oboznámenie sa s dokumentáciou pľedloženej Žiadosti o poskytnutí NFP projektu

kód projektu: 31 1071A556, pľíslušnou zmluvou o poskytnutí NFP a dokumentáciou
vý zxy, operačného progľamu'

o stľpenie kontroly/auditu a účasť na kontrolách pľojektu organizovaných
poskytovatel'om/ľiadiacim orgánom' ľesp. spľostredkovateľským orgánom, kto4im
pre OPII je Ministeľstvo investícií, regionálneho rozvoja a infoľmatizácie
Slovenskej ľepubliky,

o účasť na prípadných následných kontrolách poskytovateľďľiadiaceho orgánu pre
oPII alebo iných kontľolných oľgánov EU v pľiebehu 5 rokov po ukončení projektu
(ľozumie sapľojektu v zmysle zmluvy o NFP) ýkajúcich sa verejného obstarávania,

o odporúčanie použitia optimálneho postupu verejného obstaľávania pľe konkĺétny
predmet veľejného obstarávania, vľátane rea|izárcie takéhoto postupu, ako aj

posúdenie súladu realizovaých postupov s platnou legislatívou,
o vykonávanie administľatívnych súvisiacich s procesom verejného obstaľávania,
o poskytovanie poľadens\ých a konzultačných sluŽieb v procese veľejného

obstarávania súvisiacich sprípravou verejného obstaľávania avypľacovaním
povinnej dokumentácie pre veľejné obstaľávanie v rámci jednotlivých kľokov
verej ného obstaľávania,

o zabezpečenie služieb súvisiacich s realizáciou veľejného obstarávania, všeobecnej
konzultačnej a poradenskej činnosti pľi obstaľávaní tovarov a služieb podl'a
poŽiadaviek veľejného obstaľávateľa,

. vypľacovanie príslušných oznámeni, t. j. pľedbeŽných oznámeni, omámení
o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení o opľave' oznámeni o qýsledku
veľejného obstaľávania a ich odosielanie do pľíslušných vestníkov podľa typu
zákazky,

. vypracovanie návrhu podmienok účasti veľejného obstarávania na zák|ade
podkladov v súčinnosti s odboľným gaľantom verejného obstarávateľa,

. \T/pracovanie sút'aŽných podkladov (vľátane opisu pľedmetu zakazky a obchodných
podmienok dodania), predloŽenie podkladov na pľipomienkovanie zástupcom
veľejného obstarávateľ a a zapracovanie pľípadných pľipomienok,

o odpoľúóanie zadefinovania požiadaviek na predmet zäkazky, podmienky účasti,
návrhu obchodných podmienok,

. vypracovanie kľitérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s požiadavkami verejného
obstarávatel'a,

. vypracovanie podkladov k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky (ýziev na

stanovenie PHZ pre objednávatel'om zvolených hospodáľskych subjektov a pod.),
ktorú stanovi na zéi<|ade získa4ých podkladov veľejný obstarávateľ,

. uverejnenie sút'ažných podkladov a ostatnej povinnej dokumentácie v pľofile
verejného obstarávateľa (vrátane pľípadného zabezpečenia infoľmačného systému
nazadávanie zákaziek' ľesp. prístupu do infoľmačného systému),
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. nastavenie a administrácia verejného obstaľávania v infoľmačnom systéme na
zadávanie zákaziek (vrátane zabezpečenia informačného systému na zadávanie
zákaziek' ľesp. prístupu do iďoľmačného systému),

o poskytovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstaľávaní alebo
súťaŽných podkladov uchádzačom,

o administrácia súvisiaca s činnostbu komisie (vypracovanie menovacích dekrétov,
čestných vyhlásení pre členov komisie, dokladu o zľiadení komisie)

. vypracovanie zápisníc zo zasadnutí komisie,
o kontrola splnenia podmienok účasti uchádzačmi alebo záujemcami o účasť vo

verejných obstaľávaniach v ľozsahu práv a povinností člena komisie v súlade
s menovacím dekľétom,

o plnenie si povinností člena komisie na otvĺáľanie obálok a na hodnotenie ponúk
v súlade s menovacím dekĺétom,

. vypracovanie odôvodnení vo vzt'ahu k zadávanej zákazke v súčinnosti s odborným
garantom verejného obstaľávateľa,

o vypracovanie a zveľejnenie povinnej dokumentácie z verejného obstarávania
v pľofile verejného obstaľávateľa,

. v pľípade potľeby zabezpečenie činností pľi uplatnení ľevíznych postupov
v súčinnosti s odboľnými s odbornými zalnestnancami verejného obstaľávateľa,

o zastupovanie a komunikácia s Úľadom pre veľejné obstarávanie na základe
poŽiadaviek verejného obstarávateľa vo vďahu kzadávanej zákazke a v pľípade
qýkonu kontroly k danej zél<azke,

o zastupovanie a komunikácia s Ro (ľiadiacim orgrínom) a So
(spľostredkovateľským oľgánom) v prípade výkonu kontľoly k danej zákazke,

o odovzdanie kompletnej dokumentácie za realizovanú zákazku veľejnému
obstarávateľovi,

o pľípľava dokumentácie na 1. ex ante kontľolu a zapracovanie pľípadných
pľipomienok znej vyplývajúcich, pľíprava dokumentácie na 2. ex ante kontrolu
a splnenie podmienok podľa prípadných dožiadani, príprava dokumentácie na ex
post kontľolu,

o poskytnutie súčinnosti pri prípadných následných kontrolách počas doby
udľŽatel'nosti pľojektu, t. j. až do skončenia platnosti zmluvy o poskytnutí NFP,
ktorá bude uzatvorená k projektu,

o pľedmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený po uplynutí doby účinnosti
ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP fýkajúcich sa možnosti realizácie dodatočných
kontľol verejných obstaľávaní a uplatnenia korekcií zaverejné obstaľávania.

3.4 Pľedmetom zmluvy je tiež záv'ázok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za
zabezpečenie a vykonanie procesu veľejného obstarávania odplatu, a to za podmienok,
v ľozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

Clánok IV.
čas g miesto plnenia

4.I Poskytovateľ sa zaväzllje, že odborné činnosti podľa zmluvy pľe objednávateľa vykoná
v teľmínoch v zmysle zákona č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
o verejnom obstarávaní").
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4.2 Miesto plnenia zmluvy: ad hoc vŽdy podľa dohody poskytovatel'a a objednávateľa.

čtánok V.
Cena a platobné podmienlĺy

5.l Celková cena predmetu plnenia podľa čl. ilI. tejto zmluvy je stanovená na zák|ade
vysledku verejného obstarávania - dohodou zmluvných stľán v súlade s ustanoveniami
zákonač. 1811996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako pevná vo qýške:
celková cenabezDPH: 2083,33 EUR
sadzba DPH a vyška DPH:20%o 416,67 EUP.
cena spolu s DPH ...... 2500 EUR
Slovom: ...... dvetisícpäťsto EUR a nula centov s DPH

5.2 Cenaza poskytnuté sluŽby bude poskytovateľovi uhĺadená nazáklade dvoch (2) faktúr
vystavených nasledovne :

a) Faktuľa č. 1 vo qýške 50 %o z celkovej ceny predmetu plnenia uhĺadí
obj ednávateľ Poskytovateľovi na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom,
ktorú je Poskytovateľ opľávnený vystaviť najskôr v deň zverejnenia ýny na
predkladanie ponúk do Vestníku Uradu pľe Veľejné obstarávanie.

b) Faktura č. 2 vo qýške 50 Vo z celkovej ceny pľedmetu plnenia uhľadí
objednávateľ Poskytovateľovi na základe faktúry vystavenej Poskytovatel'om,
ktorú je Poskytovatel' oprávnený vystaviť najskôr v deň doľučenia pozitívnej
správy z ex post kontroly vykonaného veľejného obstaľávania.

5.3 Faktúry vystavené v súlade s touto zmluvou sú splatné do 30 dní odo dňa doručenia
faktúľy.

5.4 Pľávo na úhľadu faktúry vznikáriadnym a včasným qýkonom činností podľa čl. III. tejto
zmluvy.

5.5 V odmene poskytovateľa podľa ods. 5.1 tejto zmluvy sú už zahrnuté všetky náklady,
ktoľé poskytovatel'účelne vynaložípri plnení svojho m'dzku. Poskytovateľ bude služby
vykonávať bez poskytnutia zálohy.

5.6 Faktúry vyhotoví objednávateľ v súlade s platnou legislatívou v platnom zneni a
pľedloŽí objednávatel'ovi v dvoch originálnych qýtlačkoch. Faktúľa bude obsahovať
minimálne tieto údaje:
a) číslo faktúry, ľesp. daňového dokladu,
b) označenie objednáv ateľ a a poskytovateľa,
c) peňažný ústav, číslo účtu v zmysle zmluvy,
d) ICo, DIC, objednávateľa a poskytovateľa,
e) označenie Živnostenského/obchodného ľegistľa,
f) miesto anázov pľedmetu zmllvy"
g) číslo zmluvy, dátum jej uzatvoľeni4
h) zdanitel'né obdobie,
i) deň odoslania a deň splatnosti faktury,
j) fakturovanú sumu,
k) pečiatku a podpis opľávneného zástupcu poskytovateľa
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5.7 V pľípade, že fakttlta nebude mať všetky náležitosti vyžadované touto zmluvou, bude sa
faktúra povaŽovať za neúplnú a objednávateľ je oprávnený vľátiťju poskytovateľovi na
doplnenie. Pľičom od doručenia faktury objednávateľovi plynie nová lehota splatnosti.

5.8 Prílohou každej faktúry bude doklad o splnení podmienky fakturácie podl'a ods. 5.2 tejto
zmluvy.

Clánok VI.
Zodpovedn ost' za vady, záruka

6.l Poskytovateľ zodpovedá za to, že zaležitosti objednávateľa dohodnuté touto zmluvou
budi zabezpečené v celom ľozsahu v súlade s touto zmluvou a v súlade so všeobecne
záväznými právnymi pľedpismi a normami.

6.2 objednávateľ je opľávnený ľeklamovať kedykoľvek nedostatky poskytnutej činnosti
v ľozsahu pľedmetu zmluvy. Reklamáciu je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne,
písomne u poskytovateľa.

6.3 Poskytovateľ nezodpovedázavady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzaých
od objednávateľa, ak ani pľi vynaložení maximálnej starostlivosti odboľnej osoby (t. j.
osoby Poskytovateľa zodpovednej zaproces verejného obstaľávania) nemohol zistiť ich
nevhodnosť, písomne na ne upozornil objednávateľa, aten na ich pouŽití písomne trval.

6.4 Poskytovateľ zodpovedá v plnom ĺozsahu za úadny a kvalitný qýkon pľi poskytovaní
odboľných služieb v oblasti zabezpečenia procesov verejného obstaľávania na predmet
tejto zmluvy počas celej doby trvania zmluvného vďahu a zodpovedá objednávateľovi,
pľípadne tľetím osobám, za škody spôsobené porušením povinností poskytovatel'a
vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo spôsobené nespľávnym, nezákonným, prípadne iným
konaním v rozpore so zĺíkonom o veľejnom obstaľávani, alebo s inými pľávnymi
predpismi, a to v ľozsahu škody (uloŽených sankcií objednávatel'ovi, iná škoda
na majetku), ktoľá mu vznikla.

6.5 Poskytovateľ sa zaväzuje predchádzať pri poskytovaní odboľných služieb v oblasti
zabezpečenia procesov veľejného obstaľávania na predmet tejto zmluvy vzniku škôd,
spôsobených nesprávnym, nezákonným, prípadne iným konaním v rozpore so zákonom
o verejnom obstarávaní, ako aj s inými právnymi pľedpismi, čím by mohla vmiknúť
škoda na majetku objednávateľa uloŽením sankcie, prípadne iná škoda na majetku.

6.6 Poskytovateľ sa zaväzuje nahľadiť škodu spôsobenú objednávateľovivplnomrozsahu
nesplnením si povinností poskytovatel'a vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo spôsobené
nesprávnym, nezákonrtým, prípadne iným konaním v ľozpore so zákonom o verejnom
obstaľávaní, alebo s inými pľávnymi pľedpismi alebo spôsobením škody úmyselne.

6.7 Zmluvný paľtneľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou Mestu Šaľa pľi
pľocese verejného obstarávania. Pľípadné vmiknuté, riadne pľeukĺĺzané a vyčíslené škody
sa zmluvný paľtneľ zaväzuje uhľadiť na účet Mesta Šaľa. V prípade, ak má zmluvný
paľtner uzatvoľené poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám, zavänfie sa
bezodkladne nahlásiť poistnú udalosť poistbvni, v ktorej má poistenie uzatvorené a
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písomne oznámiť tuto skutočnost' vľátane čísla poistnej udalosti a čísla poistnej zmluvy
Mestu Šaľa'

6.8 objednávateľ má právo neuhľadiť poskytovateľovi vyfakturovanú cenu alebo jej časť za
poskytnuté služby v pľípade nedostatkov vo výkone činností v ľozsahu podľa článku III.
tejto zmluvy zistených zo stľany objednávatel'a alebo zo strany Poskytovatel'a NFP _

ľiadiaceho oľgánu alebo spľostredkovateľského orgánu pre oP II.
Ak v dôsledku takto zistených nedostatkov budú voči objednávateľovi riadiacim
oľgánom resp. So pre oPII uplatnené korekcie tykajúce sa chýb vpľocese verejného

obstaľávania na hlavné aktivity pľojektu, tak objednávateľ právo uplatniť si
u poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške udelenej korekcie.

6.9 Uhľadením sankcií podľa ods. 6.8. nie je dotknuté pľávo na náhĺadu škody.

čHnok VII.
Povinnosti zmluvných strán

7.r objednávateľ je povinný poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre naplnenie

predmetu zmluvy, najmä je povinný:
a) poskytnúť poskytovateľovi potrebné podklady, dokumenty, listiny alebo iné

písomnosti, ktoľé má k dispozícii, a ktoré sú potrebné pre poskytovanie sluŽieb

veľejného obstarávania _ napľ. el. verziu Žiadosti o NFP, šfudie uskutočniteľnosti,
ľozpočtu, TCo,

b) na vyzvanie poskytovateľa vnevyhnutnom rozsahu spoluprácu ptí zaďováŽeru

podkladov, vystavení splnomocnení, doplňujúcich údajov a upresnení pľe ľiadny
qýkon verejného obstaľávania v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

7.2 Poskytovateľ je povinný najmä:
a) odboľné činnosti a záleŽiÍosti v intenciách zmluvy zabezpečovať s náleŽitou

staľostlivosťou a odboľnostbu, ako i v súlade so áujmami objednávateľa,

b) včas a v predpísaných alebo inak písomným zžvnarnom podpísaným zástupcami

zmluvných stľán dohodnuých lehotách poskytnúť sluŽby podľa pľedmetu zmluvy,
c) spolupľacovať s osobou vykonávajúcou manaŽment nad implementáciou projektu,

súčasťou ktorého je rcalizácía hlavných aktivít pľojektu podľa tejto zmluvy,
d) včas informovať o kaŽdej vzniknutej mimoľiadnej situácii, ktoľá môže mať za

následok Zĺnenu projektu,
e) včas informovať o akomkolŤek zistenom nedodľžaní zmluvných podmienok podľa

zmluvy o poskytnutí NFP medzi Mestom Šaľa a Poskytovatel'om NFP, teda Ro pľe

OPII, ľesp. SP pľe oPII.

7.3 Zm|wné stľany sa dohodli, že,poskytovateľ po podpise zmluvy, v primeranej lehote,

wzve objednávateľa na pľedloŽenie dokumentov, potľebných pre vykonanie veľejného

obstaľávania azároveň mu oznámi pľesný zoznamýchto dokumentov a lehotu, v ktoľej

má tieto dokumenty poskytovateľovi pľedloŽiť.

7.4 Poskytovateľ nie je v omeškaní po dobu, kedy nemohol plniť pľedmet svojej činnosti
z dôvodov na stľane objednávateľa a jeho zmluvných paľtneľov, na čo je však povinný

bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa s bližším popisom pľíslušnej

prekáŽky.
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Clánok VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1 Poskytovateľ sazaväzuje, žejeho účasť na prípadných následných kontrolách ľiadiaceho
oľgánu, resp. So pre oP II alebo iných kontrolných oľgánov EU týkajúcich sa veľejného
obstarávania v priebehu 5 - ročného následného monitorovacieho obdobia po ukončení
projektu (ľozumie sa projektu podľa zmluvy o NFP) bude bez náľoku na odmenu.

8.2 Poskytovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní ťrnančnej kontroly, stľpieť

ýkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými sluŽbami kedykol'vek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku NFP
uzatvoľenej medzi objednávateľov a poskytovatel'om NFP' a to oprávnenými osobami na
qýkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. opľávnenými
osobami Poskytovateľa NFP na vykonanie auditulkontľoly sú najmä:
a) poskytovateľ NFP (Ro pre oP II - Ministeľstvo dopľavy a ýstavby SR, So pľe

oP il _ Ministeľstvo investícií, ľegionálneho rozvoja a infoľmatizácie - MIRRI SR)
a ním poverené osoby'

b) Najvyšší kontľolný urad SR, príslušná Spľáva finančnej kontľoly, Ceľtifikačný oľgrĺn
a ním poverené osoby,

c) oľgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítoľov'
e) osoby prizxane vyššie uvedenými orgánmi v súlade s pľíslušnými právnymi

pľedpismi SR a EU.

Čtĺnoľ XI.
Zánik zmluvy

9.l Zmluvný vďah založený touto zmluvou zaniká uplynutím doby účinnosti ustanovení
zmluvy o poskytnutí NFP tykajúcich sa možnosti realizácie dodatočných kontrol
verejných obstaľávaní a uplatnenia koľekcií za verejné obstarávania alebo písomnou
dohodou zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením od zmluvy.

9.2 Zmluvné stľany majú právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa tejto zmluvy' resp. v súlade
s ustanovením $ 344 a nasl. zákona č. 5l3ll99l. Zb. obchodného zĺĺkonníka v zneni
neskorších predpisov.

9.3

a)

b)

c)

d)

objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného poľušenia zmluvy
zo strany poskytovateľa. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje skutočnosť,
ak poskytovateľ:
poskytuje sluŽby v ľozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve a ktoré
poskytovateľ neodstráni napľiek písomnému upozoľneniu objednávatelä v pľimeranej
dodatočnej lehote poskytnutej mu na tento účel,
v rozpore s touto zmluvou pľestal poskytovať sluŽby alebo inak prejavil úmysel
nepokľačovať v plnení zmluvy,
bez pľedchádzajúceho súhlasu objednávateľa pľeviedol všetky alebo niektoľé pľáva alebo
zŕxäzky vyplývajúce zo zmluvy na tľetie osoby alebo,
neplní poskytovanie pĺedmetu zmluvy v súlade s ustanoveniami ziĺkonač:.34312015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zÍnene a doplnení niektorych zákonov v mení neskoľších
predpisov.
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9.4 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v pľípade podstatného poľušenia

zmluvných podmienok zo strany objednávateľa. Za podstatné porušenie zmluvných
podmienok sa povaŽuje skutočnosť, ak objednávateľ:

a) neposkytuje súčinnosť nevyhnutnú na riadne poskytnutie služieb poskytovatel'ovi,
b) úrrryselne zatají poskytovateľovi ľelevantné infoľmácie týkajúce sa veľejného

obstaľávania, ktoľé by mohli mať vplyv na lzavretie tejto zmluvy alebo na postup

poskytovatel'a pri plnení tejto zmluvy,
c) nezaplatí poskytovateľovi ľiadne a včas dohodnutú odplatu.

9.5 odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí v ňom byt' uvedený dôvod

odstúpenia a jeho účinky nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej stľane.

9.6 odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce

ztejto zmluvy, okľem naľokov na náhľadu škody, nĺĺrokov na zmluvné alebo zákonné

sankcie.

čtánok X.
Zäverečné ustanovenia

10.1 Práva azélviizky ztejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán

uvedených v članku 1. tejto zmluvy.

I0.2 Zmluvné stľany prehlasujú, že sú si vedomé existencie práv a povinností vyplývajúcich
z ustanovenia $ 47a a nasl. zákona č,. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení
neskorších pľedpisov a $ 5a zákoĺa č. 2tll2000 Z. z. o slobodnom pľístupe

k informáciám ab zÍnene a doplnení niektoých ákonov v zneni neskorších pľedpisov

azákoĺa č. t8l2}18 Z. z. o ochĺane osobných údajov a o Znene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskoľších pľedpisov. Zm|wné strany súhlasia so zverejnením celého

obsahu tejto zmluvy.

I0.3 Zmlllva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stľanami,

ľesp. ich opľávnenými zástupcami. Táto zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po

dni zveľejnenia na webovom sídle objednávateľa.

10.4 Poskytovateľ súhlasí s poskytnutím celej zmluvy Poskytovateľovi NFP pľe oP I, ľesp.

So pľe oP II. okamihom podpísania tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch

zmluvných stľan je prejavený súhlas s celým jej obsahom.

10.5 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len foľmou písomných dodatkov,

ktoré budú datované, číslované a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
stľán.

10.6 Zmblvné stľany sa dohodli, Že komunikácia zmluvných strán bude pľebiehať výlučne
písomne (aj e-mailom).

10.7 Ak sa akékol'vek ustanovenie tejtó zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu

s právnymi pľedpismi SR a EU, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa

viakomto pľípade zaväzujtl bezodkladne vzájomným rokovaním nahľadiť neplatné

zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaý pôvodný účel

zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.
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l0'8 Zmluvné vďaV neupľavené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoven iami zákona
č" 5l3ll99l. Zb. obchodného zákonníka, v zneni niskoľsĺóh pľedpisov a súvisiacich
právnych pľedpisov Slovenskej ľepubliky.

l0'9 Zmluvné stľany potvľdzujú, že konali nazákladeslobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá
v tesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom aže si zmluw prečítali, jej
obsahu porozumeli, súhlasia s ním anaznaksúhlasu ju podpisujú.

l0'l0Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spľacovanie svojich údajov
v súlade s naľiadením GDPR a zákonom č. l8/2Ó18 Z. z. oochľane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektoých zákonov, v ľozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach
tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pľe riadnu identifikáciu zmluvných stľán na účely plnenia
tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôľ však do lehoty vyspoľiadania
všetkých záväzkov vzniknuqýchnazák|ade tejto zrľrluvy a uplynutím *.iĺuäen"i doby.

l0'1l Táto zmluva sa vyhotowje v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, pričom jedno (1)
vyhotovenie obdľží poskytovateľ a tri (3) vyhotovenia obdľŽí objednáváteľ.

V Bratislav e dňa28.O9.202t V Šali, aĺu ..!.:!.Q..?.?.?./.....

Poskytovatel':

konateľ

objednávateľ:
Mesto Šaľaratra Tenf s.r.o.

I

i
I

I

i

\,

*

.r'n
'AIIATENDEN

Trtn Tender s.r.o.
""'ľiéň:éryho ló

8ll 04 Bratisl.rva
Mg. (Jl.u.>

/
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