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Z m l u v a  č. 01/2022 
O poskytnutí odbornej služby vo verejnom obstarávaní 

 uzatvorená  podľa § 269  zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 
Článok 1 

 Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ     Obec Rešica  
Sídlo :                        Obecný úrad Rešica 112, 044 73 Buzica   
Zastúpená:                Ing. František Bodnár  – starosta obce 
IČO:                           00324647 
DIČ:                           2020751282 
IČ DPH:                     nie sme platcami DPH 
Bankové spojenie:     Všeobecná úverová banka, a.s.   
IBAN číslo účtu:         SK82 0200 0000 0000 2082 8542 
 

a 

1.2 Zhotoviteľ:           Ing. Roman Kardoš - EUNEXT 
Sídlo:                          Južná trieda 93, 040 01  Košice 
V zastúpení:                Ing. Roman Kardoš, osoba konajúca 
IČO:                            40 791 718 
DIČ:                            1024528021 
IČ DPH:                      nie som platca DPH 
Registrované:             Okresný úrad v Košice IV Žo – C-2003 / 02467 / 2 / LUC č. reg. 805 - 14141 
Bankové spojenie:      Tatra Banka, pobočka Košice 
číslo účtu:           2621721651 /1100  v tvare IBAN:  SK32 1100 0000 0026 2172 1651 

 
Článok 2  

Predmet zmluvy 
2.1 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o poskytnutí odbornej služby vo verejnom obstarávaní 

s nasledovným obsahom. Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa riadenie obstarávateľského procesu 
a súvisiacich činností, ktoré bude vykonávať na základe tejto zmluvy, v zmysle zákona o verejnom ob-
starávaní, či v zmysle metodiky vypracovanej riadiacim orgánom, teda hlavne Jednotnou príručkou 
pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, ako aj metodiky centrálneho 
koordinačného orgánu.  

2.2 Cieľom obstarávateľského procesu je usmernenie a výber dodávateľa pre projektový zámer „Reducing 
Risks by Improving Interoperability between Slovakia and Hungary for Better Preparedness“, realizo-
vaný Objednávateľom v obstaraní zákazky s pracovným názvom „Obstaranie úžitkového vozidla“. 

2.3 Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy v prospech objednávateľa vykoná nasledujúce odborné činnosti: 

• spracuje časový harmonogram s časovými míľnikmi jednotlivých činností obstarávateľských pro-
cesov pre zámer;  

• na základe hodnoty zákazky objednávateľa stanoví vhodnú obstarávateľskú stratégiu – výber  
metódy verejného obstarávania a všeobecné zmluvné podmienky obstarávateľa; 

• zabezpečí kompletnú písomnú dokumentáciu obstarávateľského procesu, ktorú bude priebežne 
predkladať objednávateľovi(obstarávateľovi) na odosielanie zainteresovaným subjektom v súlade 
so zákonom o verejnom obstarávaní, či ostatnej uvedenej metodiky; 

• zabezpečí etapu prípravy a etapu výberu zmluvného dodávateľa na zadané predmety obstaráva-
nia; 

• poskytne objednávateľovi počas trvania zmluvy nepretržitý telefonický a e-mailový poradenský 
a konzultačný servis v oblasti verejného obstarávania; 

• v prípade požiadavky poskytuje súčinnosť pri komunikácii obstarávateľa s Riadiacim orgá-
nom, Úradom pre verejné obstarávanie, či inou inštitúciou; 

2.4 Uvedený predmet tejto zmluvy je zmluvným stranám jasný, tieto ho akceptujú a na jeho zabezpečenie 
vynaložia všetky svoje odborné vedomosti, možnosti a dohodnutú časovú kontinuitu.  

 
 

Článok 3 
Odmena za dielo a platobné podmienky 

3.1 Za vykonávanie činností uvedených v článku 2 tejto zmluvy prináleží Zhotoviteľovi finančná odmena, 
ktorá kryje  náklady súvisiace s výkonom dohodnutej činnosti.  

3.2 Odmena je stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a jeho vykonávacej vyhlášky č. 
87/1996 Z.z. ako cena dohodou. 
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Špecifikácia odmeny: 
         

• Riadenie obstarávateľského procesu                    1.399,-EUR        

             Odmena celkom                                                  1.399.-EUR        
         DPH                                                                  nie sme platcami DPH 

              Spolu                                                                  1.399.-EUR        
 
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu dohodnutú v ods. 3.2 tohto článku v dvoch 

splátkach a to nasledovne. Prvú splátku na základe Zhotoviteľom vystavenej faktúry vo výške 399,-
EUR do 7 kalendárnych dní od podpisu tejto zmluvy.   

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi druhú časť odmeny a to vo výške 1.000,-EUR do  7 
kalendárnych dní od dňa odovzdania diela, po ukončení realizácie procesov verejného obstarania, pre 
proklamovaný zámer.  Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

3.5 V prípade požiadavky Objednávateľa poskytne Zhotoviteľovi konzultácie a prípravu podkladov aj po 
ukončení procesov obstarávania pre komunikáciu Objednávateľa s riadiacim orgánom, ktorý bude po-
skytovateľom finančných zdrojov, s Úradom pre verejné obstarávanie, alebo inými subjektmi, ktoré ur-
čí Objednávateľ v hodnote 30,00€/hodina a cestovné náhrady, ak si bude konzultácia vyžadovať 
osobnú prítomnosť Zhotoviteľa mimo mesta sídla jeho pôsobenia.  
 

Článok 4 
Povinnosti zhotoviteľa 

4.1 Zhotoviteľ je povinný pri zabezpečovaní požiadaviek Objednávateľa postupovať s odbornou starostli-
vosťou. Zhotoviteľ je zodpovedný za metodickú správnosť organizovaných procesov verejného obsta-
rávania a dodržanie súvisiacej legislatívy. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na skutočnosť, ak jeho požiadavka alebo pokyn je 
v rozpore s platnou legislatívou, čo by v konečnom dôsledku mohlo byť podnetom pre udelenie fi-
nančnej sankcie. 

4.3 V prípade, že Objednávateľ bude napriek upozorneniu trvať na postupe aj napriek rozporu so záko-
nom, Zhotoviteľ nezodpovedá za následný možný postih. 

4.4 Zhotoviteľ sa môže od postupu, vopred dohodnutého s Objednávateľom odchýliť len vtedy, ak je také-
to konanie nevyhnutné z časového hľadiska v prospech Objednávateľa a nie je možné v čase roz-
hodnutia získať jeho súhlas. 

4.5 Zhotoviteľ po ukončení obstarávateľského procesu skompletizuje písomnú dokumentáciu procesu 
a odovzdá ju Objednávateľovi na archiváciu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.   

 
Článok 5 

Práva a povinnosti Objednávateľa  

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetky potrebné písomnosti, dokumentáciu, infor-
mácie, a podklady nevyhnutné pre vypracovanie predmetu zmluvy. Objednávateľ zodpovedá za pra-
vosť, pravdivosť a kompletnosť poskytnutých podkladov a informácií. Objednávateľ je povinný rešpek-
tovať usmernenia a požiadavky Zhotoviteľa a riadiť sa jeho pokynmi.  

5.2 Pokiaľ je to nutné pre zabezpečenie predmetu tejto zmluvy a záujmov Objednávateľa, tento vydá Zho-
toviteľovi splnomocnenie na právne úkony v plnomocenstve bližšie špecifikované.  

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú finančnú odmenu a to spôsobom 
a v termíne v tejto zmluve uvedenom.  

5.4 Objednávateľ je povinný spolupracovať pri spracovávaní podkladov k plneniu predmetu zmluvy v sú-
lade s pokynmi Zhotoviteľa súvisiacimi s termínovým a vecným plnením na základe prijatého pracov-
ného harmonogramu.  

 
Článok 6 

Doba trvania zmluvy 

6.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na obdobie do regulárneho ukončenia verejného obstarania, 
ktoré bude končiť, vyhodnotením procesov VO, alebo zaslaním vyhodnotenia uchádzačom, alebo 
odoslaním oznámenia o uzatvorení zmluvy na Úrad verejného obstarania, tak ako nariaďuje zákon 
o VO, tým nie je dotknutý bod 3.5 tejto zmluvy, keď vystane situácia v bode 3.5 definovaná a Objedná-
vateľ si objedná ďalšie služby od Zhotoviteľa aj po ukončení procesu verejného obstarávania. 

 
 

Článok 7 
Ukončenie zmluvy 

7.1 Táto zmluva okrem dôvodu uplynutia lehoty jej platnosti podľa článku 6 môže byť ukončená písomnou 
dohodou medzi zmluvnými stranami ku dňu, uvedenom v tejto dohode. 
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7.2 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodov vážneho odborného pochybenia Zhotoviteľa, majú-
ceho za následok sankciu voči obstarávateľovi, s výnimkou situácií uvedených v článku 4, bodoch 4.2 
a 4.3 tejto zmluvy, resp. z dôvodov neplnenia časových plánov procesu obstarávania Zhotoviteľom. 

7.3 Pre riadne a včasné odovzdanie predmetu zmluvy je Objednávateľ povinný poskytnúť podľa požiada-
viek Zhotoviteľa potrebnú súčinnosť. Pokiaľ by súčinnosť zo strany Objednávateľa nebola poskytnutá, 
z tohto titulu Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením povinností podľa tejto zmluvy. Ak ani na základe 
dvoch po sebe nasledujúcich písomných výziev Zhotoviteľa nebude zo strany Objednávateľa realizo-
vaná súčinnosť je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pričom finančná čiastka definovaná 
v čl. 3 bude vyplatená Zhotoviteľovi  ako odmenová položka.   

 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

8.1 Zmluvné strany môžu zmeniť obsah zmluvy možno iba vzájomnou dohodou vo forme písomného do-
datku k tejto zmluve 

8.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že skutočnosti, o ktorých sa pri plnení tejto zmluvy o druhom  účastníkovi 
zmluvy dozvedia, budú považovať za obchodné tajomstvo. 

8.3 Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi aj iné, preukázateľné náklady, ktoré Zhotoviteľ nutne 
alebo účelne vynaložil pri plnení konkrétneho záväzku, ale na základe súhlasu oboch zmluvných 
strán.  

8.4 Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami § 
566 a násl. Obchodného zákonníka. 

8.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá zmluvná strana obdrží po jednom exemplári 
s platnosťou originálu. 

 
 
 
 
V Rešici, dňa .................             V Košiciach, dňa ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................                                ....................................................... 
Objednávateľ: Obec Rešica   Zhotoviteľ:   Ing. Roman Kardoš - EUNEXT                       
Zastúpený:  Ing. František Bodnár            Zastúpený:  Ing. Roman Kardoš  

       starosta obce                    osoba konajúca 
 
 
    

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Liguš&MENO=Ján&SID=0&T=f0&R=0
ama92158
Obdĺžnik


