
 

 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
 (uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 

znení ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I 

ZMLUVNÉ STRANY 

Poskytovateľ: 

 obchodné meno:   

 sídlo:  
 v zastúpení:  
 kontaktná osoba - obchod:  
 IČO:  
 DIČ:   
 IČ DPH:  
 bankové spojenie:  
 číslo účtu:   
 IBAN:  
 Obchodný register:  

ďalej len „poskytovateľ“ 

            

Objednávateľ:   

 obchodné meno:  Štátny komorný orchester Žilina 

 sídlo: Dolný val 47, 01128 Žilina 
 v zastúpení: MgA. Karel Hampl, riaditeľ 
 kontaktná osoba - obchod: Ing. Ľubomír Klimek 
 IČO: 00228672 
 DIČ: 2020671818   
 bankové spojenie: Štátna pokladnica 
 číslo účtu:  7000070422/8180 
 IBAN: SK2981800000007000070422 
  

        ďalej len „objednávateľ“ 

spolu s poskytovateľom ďalej len „zmluvné strany“ a každý samostatne ďalej len „zmluvná strana“ 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

II.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby špecifikované v 
bode II.2 k projektu objednávateľa Externý projektový manažment a verejné obstarávanie pre projekt 
„Prelaďme na novú vlnu-Dom umenia Fatra Žilina“ (ďalej len „projekt“), ktorý je realizovaný v rámci 
výzvy – kód výzvy CLT01005  (ďalej len „výzva“), a záväzok objednávateľa poskytnúť poskytovateľovi 
súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu a včasnému plneniu zmluvy a zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú 
odmenu (cenu) za poskytnuté služby. 

II.2 Predmetom plnenia poskytovateľa sú nasledovné služby: 

II.2.1 implementácie projektu - v rámci implementácie projektu sa poskytovateľ zaväzuje realizovať 
nasledovné činnosti:  

� spracovanie predbežných správ o projekte v zmysle Projektovej zmluvy, 



 

 

� spracovanie žiadostí o zálohové platby, priebežné platby a mimoriadne platby v zmysle 
Projektovej zmluvy a interného finančného plánu čerpania vrátane záverečného vyúčtovania 
projektu, 

� spracovanie záverečnej správy o projekte, 
� spracovanie žiadosti o realizáciu zmien v projekte – v harmonograme, 
� rozpočte, resp. inej časti Projektovej zmluvy, 
� pravidelnú komunikáciu s projektovým manažérom Správcu programu, 
� zástupcom klienta a partnerov projektu, 
� účasť zástupcov poskytovateľa na kontrolách zo strany Správcu programu počas trvania 

projektu, 
� poradenskú a konzultačnú činnosť za účelom dodržania podmienok uvedených v Projektovej 

zmluve. 
II.2.2 výber dodávateľa – v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní"). V rámci komplexného procesného zabezpečenia výberu dodávateľa/ľov sa 
poskytovateľ zaväzuje realizovať procesné zabezpečneie zákazky na základe dielčích objednávok 
zo strany verejného obstarávateľa a to v závislosti na postupoch verejného obstarávania v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní a to pre  

a) rekonštrukčné práce podlimitným postupom zadávania zákazky 
b) obstarnie osvetlenia a videoprojekcie nadlimitným postupom zadávania zákazky 

a to v nasledujúcom rozsahu: 

� zabezpečovanie služieb súvisiacich s procesnou stránkou verejného obstarávania, ako aj 
odborného dozoru, všeobecnej konzultačnej a poradenskej činnosti pri obstarávaní predmetu 
zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, 

� vypracovanie dokladov a dokumentov viažucich sa k procesu verejného obstarávania a to 
najmä: návrh príslušných oznámení, t.j. oznámenia vyhlásení verejného obstarávania (výzvy na 
predkladanie ponúk), návrhu súťažných podkladov, oznámení o výsledku verejného 
obstarávania a ich odoslanie do vestníka, 

� komunikáciu s uchádzačmi v súlade s platnou legislatívou a najmä poskytovanie vysvetlenia 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo súťažných podkladov uchádzačom/záujemcom 
v spolupráci s objednávateľom, odovzdanie a rozposlanie súťažných podkladov a pod. 

� organizačné a metodické vedenie činnosti hodnotiacej komisie, vrátane zaistenia všetkých 
podkladov, dokumentov, protokolov a administratívy, ktorá súvisí s hodnotením ponúk, 

� v prípade potreby zabezpečiť činnosť pri uplatnení revíznych postupov, na základe poverenia 
objednávateľa komunikovať s Úradom pre verejné obstarávanie na základe požiadaviek 
verejného obstarávateľa, 

� zabezpečiť zverejnenia informácií v profile verejného obstarávateľa v súlade so zákonom o 
verejnom obstarávaní a s dokumentami súvisiacimi do momentu zaslania informácie o podpise 
zmluvy s víťazným uchádzačom (poskytovateľ nezodpovedá za plnenie povinnosti a zverejnenie 
následných informácií do profilu verejného obstarávateľa), 

� odovzdať kompletnú dokumentáciu za realizovanú/-é zákazku/-y verejnému obstarávateľovi, 
� vykonávať záväzok podľa pokynov objednávateľa a v súlade s jeho záujmami, pokiaľ sú mu 

známe, 
� zrealizovať verejné obstarávanie v mieste svojho sídla, v prípade potreby po dohovore s 

objednávateľom sa poskytovateľ dostaví aj na iné, objednávateľom označené miesto. 

II.3 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre uskutočnenie potrebného prieskumu za účelom 
získania potrebných dát a informácií k poskytovaniu služieb, dodať poskytovateľovi riadne a včas 
podkladové materiály a to v súlade s vyhlásenou výzvou a ďalšie doklady na základe požiadavky 
poskytovateľa potrebné pre riadne poskytnutie služieb podľa zmluvy zo strany poskytovateľa.  

II.4 Objednávateľ sa zaväzuje v súvislosti s poskytnutím služby podľa bodu  tohto článku zabezpečiť a 
odovzdať poskytovateľovi včas (do 7 dní, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak): 

� menoslov spoločností pre zabezpečenie určenia predpokladanej hodnoty zákazky, resp. 
spoločnosti pre zaslanie výzvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, 

� detailný opis predmetu zákazky, ktorý bude tvoriť predmet obstarania, 
� návrh kritérií na hodnotenie ponúk, pokiaľ kritériom nie je iba najnižšia cena,  
� návrh zmluvy, ktorý bude tvoriť súčasť súťažných podkladov, 
� menovanie členov komisie podľa zákona o verejnom obstarávaní s právom resp. bez práva 

vyhodnocovať ponuky a zabezpečí životopisy všetkých členov komisie. 



 

 

 

Článok III 

Cena za predmet plnenia (poskytnuté služby) 

III.1 Zmluvné strany dohodli cenu služieb podľa bodu II.2 zmluvy nasledovne: 

III.1.1 za implementáciu projektu podľa bodu II.2.1 zmluvy vo výške .......... EUR/mesiac (slovom: .......... 
EUR/mesiac), maximálne však za obdobie 42 mesiacov v celkovej sume ...... EUR (slovom: .......... 
EUR).   

III.1.2 za výber dodávateľa podľa bodu II.2.2 zmluvy a to pre postup zadávania zákazky nasledovne 

III.1.2.1 .......... EUR/zákazka (slovom: .......... EUR) za vykonanie nadlimitnej zákazky  
III.1.2.2 .......... EUR/zákazka (slovom: .......... EUR) za vykonanie podlimitnej zákazky  

III.2 Ceny služieb uvedené v tejto zmluve sú bez DPH. Poskytovateľ je platcom DPH. K jednotlivým cenám 
bude zo strany poskytovateľa účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov v čase poskytnutia 
služby. 

 

Článok IV 

Termíny plnenia (poskytovania služieb) 

IV.1 Termíny plnenia - poskytovania služieb zo strany poskytovateľa sú nasledovné: 

IV.1.1 termín implementácie projektu podľa bodu II.2.1 zmluvy odo dňa účinnost zmluvy do dňa preplatenia 
záverečnej žiadosti o platbu. 

IV.1.2 výber dodávateľa/-ľov podľa bodu II.2.2 zmluvy bude realizovaný v súlade s požiadavkami zo strany 
objednávateľa a v súlade s harmonogramom projektu.  

 

Článok V 

Platobné podmienky 

V.1 Dohodnutá odmena (cena) poskytovateľa pre službu implementácie projektu podľa článku II. bod. II.2.1 
splatná na základe čiastkových vystavených faktúr vystavených vždy k poslednému dňu mesiaca vo 
výške .  

V.2 Dohodnutá odmena (cena) poskytovateľa za službu výberu dodávateľa podľa bodu II.2.2 zmluvy je 
splatná pre postup podľa bodu III.1.2.1 a III.1.2.2 zmluvy na základe faktúry vystavenej poskytovateľom 
vo výške 50 % po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (výzvy na predkladanie 
ponúk) a vo výške 50 % po doručení kompletnej dokumentácie z procesu verejného obstarávania 
objednávateľovi (vrátane informácie o overení súťaže zo strany riadiaceho/sprostredkovateľského 
orgánu).  

V.3 Splatnosť všetkých odmien podľa tohto článku zmluvy je stanovená na 60 dní (slovom: Šesťdesiat dní) 
odo dňa vystavenia faktúry. 

 

Článok VI 

Ďalšie dojednania 

VI.1 Poskytovateľ nezodpovedá za obsah, vierohodnosť a pravosť (preukázateľnosť skutkového stavu) 
dodaných podkladových materiálov, ktoré mu boli odovzdané objednávateľom ako veci potrebné 
a nevyhnutné k poskytovaniu služieb poskytovateľom. 

VI.2 Omeškanie poskytovateľa s plnením predmetu plnenia podľa dohodnutých termínov sa považuje za 
porušenie povinností poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a objednávateľ má v takomto prípade 
právo odstúpiť od tejto zmluvy po márnom uplynutí 7-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy 
poskytovateľovi, ktorou poskytovateľa vyzval na riadne a včasné plnenie tejto zmluvy.  



 

 

VI.3 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia dotknutej zmluvnej strany o 
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa zmluva neruší od začiatku, ale 
až odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.  

VI.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy 
dozvedia, sa považujú za dôverné a všetky informácie, ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy, sa považujú za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 

 

Článok VII 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

VII.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených v článku 
I zmluvy, tieto písomne a preukazne oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu. Porušenie tejto 
povinnosti nesmie byť na ujmu zmluvnej strany, ktorá túto povinnosť neporušila. 

VII.2 Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa 
doručuje na poslednú známu adresu zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa adresa 
zmluvnou stranou písomne oznámená druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené 
dňom ich prevzatia zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za riadne (platne a 
účinne) doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti, márnym uplynutím úložnej doby pre 
vyzdvihnutie si zásielky na pošte, alebo ak je na zásielke, preukázateľne zamestnancom pošty 
vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, alebo iná poznámka 
podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde, a to dňom vrátenia zásielky 
odosielateľovi. 

VII.3 Veci konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby riešiť podľa 
príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  a ostatných 
súvisiacich predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky (napr. Občiansky zákonník, autorský 
zákon a pod.). 

VII.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade príslušnej situácie, všetky ich práva a povinnosti z tejto 
zmluvy a jej dodatkov prechádzajú na ich právnych nástupcov.  

VII.5 Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej 
republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva 
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho 
audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon 
kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito 
inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej 
archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR 

VII.6 Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 (jedno) vyhotovenie a 
poskytovateľ 1 (jedno) vyhotovenie. 

VII.7 Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, číslovaného a oboma 
zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto zmluve. Ústne dohovory sú neplatné. 

VII.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, sú si 
vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená a vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť 
tejto zmluvy a zmariť tak jej účel. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu Externý projektový 
manažment a verejné obstarávanie pre projekt „Prelaďme na novú vlnu-Dom umenia Fatra Žilina“  
financovaného z Grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

VII.9 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Ak je Objednávateľ  
povinnou osobou a Zmluva o službách je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Zmluva o službách nadobúda platnosť dňom jej 
podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni, v ktorom Objednávateľ preukáže 
zverejnenie zmluvy spôsobom podľa zákona. 

VII.10  Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva ako i všetky jej prípadné dodatky, môže byť 
zverejnená na webovom sídle správcu programu.  



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              MgA. Karel Hampl 

..............................      .............................. 

Poskytovateľ      Objednávateľ 

 


