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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 

(uzatvorená v zmysle §269 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.) 

 

Článok I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Poskytovateľ: 

 obchodné meno: SEASHORE STYLE s.r.o. . 

 sídlo:    Rybná 716/24, Praha 1, Česká republika 

 v zastúpení:  Mgr. Július Ernek, konateľ 

 kontaktná osoba: Mgr. Július Ernek, 0902374738 

 IČO:   08523835 

 DIČ:   CZ08523835 

 IBAN:   CZ 48 2010 0000 0027 0185 7110 / FIOBCZPPXXX 

  

         ďalej len ,,poskytovateľ´´ 

 

Objednávateľ: 

 názov organizácie: Obec Ľubietová 

 sídlo:   Nám. V. Dunajského 1/1, 97655 Ľubietová 

 v zastúpení:   Ing. Pavel Zajac 

 IČO:   00313564 

 DIČ:     IČ DPH: nie je platca DPH 

         ďalej len ,,objednávateľ´´

       

 

Článok II 

PREDMET ZMLUVY 

 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby 

špecifikované v bode 1.1.1. k projektu objednávateľa s pracovným názvom „ budovanie 

jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v obecných lesoch Ľubietová “ (ďalej len 
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,,projekt´´), ktorý bol predložený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok (ďalej len „NFP“) v rámci Environmentálenho fondu   (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.  

 

Predmetom plnenia poskytovateľa sú nasledovné služby:  

 

1.1.1 výber dodávateľa/ - ľov v zmysle platnej legislatívy a v súlade s podmienkami                  

riadiaceho, resp. sprostredkovateľského orgánu. V rámci výberu dodávateľa/-ľov sa 

poskytovateľ zaväzuje realizovať: 

 zabezpečovanie služieb súvisiacich s realizáciou verejného obstarávania, ako aj 

odborného dozoru, všeobecnej konzultačnej a poradenskej činnosti pri 

obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác podľa požiadaviek klienta 

(objednávateľa) pre projekt, 

 vypracovanie príslušných oznámení, t. j. predbežných oznámení, oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení o výsledku verejného obstarávania, 

výziev na predkladanie ponúk a ich odosielanie do príslušných vestníkov podľa 

typu zákazky, 

 kontrolu splnenia podmienok účasti uchádzačmi alebo záujemcami o účasť vo 

verejných obstarávaniach, 

 vypracovanie súťažných podkladov na vypracovanie ponúk vrátane zabezpečenia 

odovzdania a rozposielania záujemcom, 

 poskytovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo 

súťažných podkladov uchádzačom/záujemcom, 

 organizačné a metodické vedenie činnosti hodnotiacej komisie, vrátane zaistenia 

všetkých podkladov, dokumentov, protokolov a administratívy, ktorá súvisí 

s hodnotením ponúk, 

 v prípade potreby zabezpečiť činnosti pri uplatnení revíznych postupov, 

 komunikovať s Úradom pre verejné obstarávanie na základe požiadaviek klienta 

(objednávateľa), 

https://www.itms2014.sk/zonfp-zoznam/zonfp-draftverzia-form?17-18.-pageHeaderTopPanel-historyPanel-historyRw-1-link
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 poskytovať aj iné služby súvisiacich s predpismi o verejnom obstarávaní, ako aj 

vypracovať správy a informácie a vypĺňať súvisiace štandardné formuláre podľa 

zadanie klienta (objednávateľa), 

 odovzdať kompletnú dokumentáciu za realizovanú/-é zákazku/-y klientovi 

(objednávateľovi). 

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 ďalšie doklady na základe požiadavky poskytovateľa 

potrebné pre riadne poskytnutie služby podľa zmluvy zo strany poskytovateľa. 

Článok III 

CENA ZA PREDMET ZMLUVY 

 

Zmluvné strany dohodli cenu služieb podľa článku II. tejto zmluvy nasledovne:  

 

  3.1.1. za výber dodávateľa/-ľov podľa článku II. bod 1.1.1. zmluvy vo výške 700,- EUR 

bez DPH. 

Ceny služieb uvedené v tejto zmluve sú bez DPH. Poskytovateľ nie platcom DPH. 

K jednotlivým cenám preto nebude zo strany poskytovateľa účtovaná DPH podľa platných 

právnych predpisov v čase poskytnutia služby. 

 

Článok IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

Dohodnutá odmena (cena) poskytovateľa za služby podľa tejto zmluvy je splatná na základe 

poskytovateľom vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní (slovom: štrnásť dní) odo dňa 

vystavenia faktúry.   

Článok V 

DALŠIE DOJEDNANIA 

Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a vierohodnosť dodaných podkladových materiálov, 

účtovných dokladov a iných vecí, ktoré mu boli dodané objednávateľom ako veci potrebné 

k poskytnutiu služby. 
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Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením tejto 

zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné a ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto 

zmluvy, za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. 

 

Článok VI 

SPLNENIE POVINNOSTI POSKYTNÚŤ SLUŽBY 

Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí výstupov jednotlivých činností v súlade 

s článkom II. tejto zmluvy v sídle poskytovateľa, o čom bude vypracovaný, vždy oficiálny 

protokol o odovzdaní a prevzatí potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

Článok VII 

ZMENY ZMLUVY 

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. 

 

Článok VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených 

v záhlaví tejto zmluvy tieto písomne a preukazne oznámia druhej strane bez zbytočného 

odkladu. 

Veci konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby riešiť podľa 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov právneho 

poriadku Slovenskej republiky. (napr. Občiansky zákonník, autorský zákon a pod.) 

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. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane jedno vyhotovenie 

a poskytovateľ dostane jedno vyhotovenie. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po dni zverejnenia. 

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 
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obmedzená. Vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 

neplatnosť tejto zmluvy a zmariť tak jej účel. 

 

V    , dňa    V   , dňa 

 

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

   za objednávateľa     za poskytovateľa 


