
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

1. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Obec Vinodol 

Sídlo:    Obecná 473/29, 95106 Vinodol 

V jeho mene konajúci:  Peter Straňák, starosta obce  

IČO:    00308625 

DIČ:    2020408445  

  

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

a 

 

Poskytovateľ: 

Obchodné meno: Scholaris, s.r.o.  

Sídlo: Kalvária 3, 949 01 Nitra 

Zastúpený: Ing. Martina Lauková, štatutár spoločnosti 

IČO: 46 324 844 

DIČ/IČ DPH: 2023331508/ SK2023331508 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805 

Číslo telefónu: 0914 330 555 

Číslo faxu/mail: scholarisvo@skolam.sk  

Registrácia:             OR Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.29694/N 

 

(ďalej aj len ako „Predávajúci”) 

 

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) 

 

2. Úvodné ustanovenia 

 

1. Objednávateľ Obec Vinodol je verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č.343/2015 Z. z. “) 

 

2. Poskytovateľ Scholaris, s.r.o. je v zmysle výpisu z Obchodného registra/ Živnostenského registra 

oprávnený vykonávať  verejné obstarávanie. 

 

3. Objednávateľ zrealizoval v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov zákazku s nízkou hodnotou - 

prieskum trhu na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania. Poskytovateľ predložil víťaznú 



súťažnú ponuku. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk zmluvné strany uzavretím tejto 

zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky. 

 

3. Predmet zmluvy 

 

1. Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní  

odborných  služieb  vo  verejnom  obstarávaní  v zmysle  zákona  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“) a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb pre 

plánované verejné obstarávania v rámci projektu „Materská škola v obci Vinodol – rozšírenie 

kapacity“, ITMS2014+: 312061ALC1financovaného zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ 

v rámci Operačného programu ľudské zdroje a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

2. V rámci projektu „Materská škola v obci Vinodol – rozšírenie kapacity“ sa budú realizovať 4 

verejné obstarávania na nasledujúce predmety zákazky: 

a) Stavebné práce – podlimitná zákazka  

b) Stavebný dozor – zákazka s nízkou hodnotou (podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov) 

c) Vybavenie – zákazka s nízkou hodnotou (podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov) 

d) Externý manažment - zákazka s nízkou hodnotou (podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov) 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť celý proces verejných obstarávaní uvedených v bode 2. v 

rozsahu určenom zákonom a v súlade s príslušnými predpismi vzťahujúcimi sa na projekt 

„Materská škola v obci Vinodol – rozšírenie kapacity“ v súlade s Výzvou (OPLZ-PO6-SC612-

2019-2), ŽoNFP, Zmluvou o poskytnutí NFP a príručkou pre procesy VO relevantného operačného 

programu, z ktorých bude projekt spolufinancovaný (OPĽZ). V súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní ide najmä o nasledovné činnosti, súvisiace s kompletným zabezpečením postupov 

zadávania zákazky: 

a. konzultácia pri vypracovaní opisu predmetu zákaziek na základe podkladov od 

Objednávateľa; 

b. príprava súťažných podkladov, výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania a iných dokumentov potrebných k realizácii verejného obstarávania; 

c. vyhlásenie verejného obstarávania zverejnením výzvy vo Vestníku verejného 

obstarávania/Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania; 

d. zverejnenie súťažných podkladov a iných dokumentov potrebných k realizácii verejného 

obstarávania na profile Objednávateľa;  

e. poskytovanie vysvetlenia na prípadné žiadosti o vysvetlenia súťažných podkladov či iných 

dokumentov v procese verejného obstarávania, podaných záujemcom alebo uchádzačom; 



f. vybavenie revíznych postupov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní; 

g. dodržiavanie oznamovacích povinností voči Úradu pre Verejné obstarávanie (ďalej len 

ÚVO) v zmysle zákona o verejnom obstarávaní; 

h. dodržiavanie súladu procesných krokov verejného obstarávania so zákonom o verejnom 

obstarávaní; 

i. zverejnenie dokumentácie z procesu verejného obstarávania v rozsahu podľa zákona o 

verejnom obstarávaní na profile Objednávateľa; 

j. príprava originálu dokumentácie z procesu verejného obstarávania na archivovanie podľa 

zákona o verejnom obstarávaní pre Objednávateľa; 

k. príprava kópie dokumentácie z procesu verejného obstarávania a k tomu prislúchajúcich 

dokumentov na kontrolu verejného obstarávania príslušnému poskytovateľovi nenávratného 

finančného príspevku (NFP) a spolupráca s poskytovateľom NFP pri výkone kontroly, 

l. umiestnenie kópie dokumentácie z procesu verejného obstarávania v systéme ITMS 2014+ a 

odoslanie na SORO/RO 

m. ďalšie činnosti vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní alebo dokumentov 

poskytovateľa NFP, vzťahujúcich sa na príslušné NFP  

4. Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení Záväzku v súčinnosti s Objednávateľom, s 

maximálnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami Objednávateľa a 

pokynmi Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa môže Poskytovateľ odchýliť len ak je to 

naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a Poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. 

5. Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

Záväzku, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje pravidelne priebežne informovať Objednávateľa o postupe a priebehu 

plnenia Záväzku podľa tejto zmluvy. 

7. V prípade, ak Poskytovateľ prevezme v mene Objednávateľa akékoľvek veci alebo dokumenty, je 

povinný tieto priebežne, resp. podľa potreby odovzdávať Objednávateľovi, resp. neodovzdané veci 

alebo dokumenty uschovať po dobu platnosti tejto zmluvy a po skončení jej platnosti odovzdať ich 

Objednávateľovi. 

8. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch požiadať Objednávateľa o zaujatie 

písomného stanoviska k ním navrhovanému ďalšiemu postupu. 

9. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi porušením svojich povinností, 

vyplývajúcich z tejto zmluvy, ako aj za škodu spôsobenú Objednávateľovi neodborným 

poskytnutím činností zo strany Poskytovateľa, a  to iba do výšky odplaty podľa článku 5. tejto 

zmluvy. 

10. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v príčinnej súvislosti s nedostatočným 

zadefinovaním predmetu zákazky, obchodných podmienok, prípadne podmienok účasti zo strany 

Objednávateľa, ako aj v súvislosti s rozhodnutím komisie na vyhodnotenie ponúk zriadenej 

Objednávateľom, ak bola komisia zriadená. 

4. Práva a povinnosti Objednávateľa 



 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odplatu vo výške a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, na požiadanie Poskytovateľa vystaviť mu písomné splnomocnenie na 

zastupovanie vo veciach plnenia Záväzku podľa tejto zmluvy. 

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu a vždy keď o to Poskytovateľ požiada, 

poskytnúť potrebnú súčinnosť alebo požadované doklady alebo dokumenty. 

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Poskytovateľovi všetky veci a dokumenty, potrebné na 

splnenie Záväzku podľa tejto zmluvy. 

 

 

5. Odplata a platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie Záväzku, špecifikovaného v článku 3. tejto zmluvy, 

zaplatiť Poskytovateľovi odplatu vo výške: 

 

 

V odplate sú zahrnuté všetky náklady, ktoré Poskytovateľ vynaloží na splnenie Záväzku.  

 

2. Nárok na odplatu podľa bodu 1 tohto článku vznikne Poskytovateľovi čiastkovo, a to: 

 

A. vo výške 70% dohodnutej odplaty vždy po vyhlásení konkrétneho postupu zadávania 

zákazky, čo je splnené najmä zverejnením zákazky vo Vestníku verejného obstarávania, príp. 

iným spôsobom podľa zákona o verejnom obstarávaní a; 

B. vo výške zvyšných 30% dohodnutej odplaty po ukončení konkrétneho postupu zadávania 

zákazky, definovaného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, príp. iných výslovne nešpecifikovaných 

postupov zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní.  

 

P. 

č. 

Materská škola v obci Vinodol – 

rozšírenie kapacity“ - príprava 

verejných obstarávaní  

Celková 

cena   EUR 

bez DPH 

 

Suma DPH 

v EUR 

Celková cena 

v EUR s DPH 

 

1. Stavebné práce – podlimitná zákazka 1 416,67 283,33 1 700,00 

2. Stavebný dozor – zákazka s nízkou 

hodnotou 

83,33 16,67 100,00 

3. Vybavenie – zákazka s nízkou 

hodnotou 

83,33 16,67 100,00 

4. Externý manažment – zákazka s nízkou 

hodnotou 

83,33 16,67 100,00 

SPOLU 1 666,66 333,34 2 000,00 



3. Za ukončenie konkrétneho postupu zadávania zákazky podľa bodu 2. písm. B) sa považuje 

protokolárne odovzdanie dokumentácie z realizácie konkrétneho postupu zadávania zákazky, 

ktorá sa odovzdá Objednávateľovi buď po uzavretí zmluvy a splnení zverejnenia všetkých 

dokumentov podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní, alebo po zrušení vyhláseného 

konkrétneho postupu zadávania zákazky. 

 

4. V prípade zrušenia vyhláseného konkrétneho postupu zadávania zákazky nárok na odplatu podľa 

bodu 2 tohto článku vznikne Poskytovateľovi v plnej výške iba v prípade, že k zrušeniu 

konkrétneho postupu zadávania zákazky nedošlo v dôsledku neodborne poskytnutými službami 

Poskytovateľa. V opačnom prípade má Poskytovateľ nárok na odplatu primeranú rozsahu k už 

poskytnutým činnostiam v konkrétnom postupe zadávania zákazky, vo výške určenej po dohode 

s Objednávateľom. 

 

5. Odplata v zmysle bodu 1 a bodu 2 tohto článku bude Poskytovateľovi uhradená na základe 

vystavených faktúr, bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa v peňažnom ústave 

uvedenom v článku 1. tejto zmluvy. 

 

6. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Podmienkou úhrady bude 

skutočnosť, že faktúra bude spĺňať náležitosti daňového dokladu a bude mať všetky formálne a 

obsahové náležitosti v zmysle tejto zmluvy. K fakturovanej sume pripočíta Poskytovateľ 

príslušnú DPH podľa aktuálnej legislatívnej úpravy. 

 

6. Mlčanlivosť 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa 

tejto zmluvy. 

 

2. Každá zmluvná strana je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 

sa pri plnení predmetu tejto zmluvy dozvie, a ktoré sa týkajú druhej zmluvnej strany, jej 

zamestnancov alebo pracovníkov a obchodných partnerov. 

 

3. Táto povinnosť mlčanlivosti sa neobmedzuje len na cudzie tajomstvá, ale aj na všetky 

skutočnosti, ktoré boli zmluvnej strane zverené, a s ktorými bola oboznámená pri plnení predmetu 

tejto zmluvy, ako aj skutočnosti, o ktorých sa dozvedela náhodne alebo nepriamo.  

 

4. Povinnosť mlčanlivosti zaväzuje zmluvné strany aj po ukončení platnosti tejto zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek informácie, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou 

stranou, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany alebo tieto 

informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje členov komisie, zriadenej pre vyhodnotenie 

predložených ponúk uchádzačov, prípadne osobné údaje uchádzačov, zistené v rámci plnenia 

predmetu tejto zmluvy, nebude sprístupňovať tretej strane v súlade s ustanovením zákona č. 



122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 84/2014 Z. z.. 

 

7. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku zmluvy, zodpovedá zmluvná strana, 

ktorá tieto ustanovenia porušila, druhej zmluvnej strane za škodu, ktorá jej tým vznikla. 

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia uvedené v tomto článku sa nevzťahujú na povinnosť 

Objednávateľa zverejňovať a sprístupňovať informácie v súlade s platnou právnou úpravou. 

 

7. Ukončenie zmluvného vzťahu 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu do úspešného ukončenia verejných obstarávaní 

podľa článku 3. 

 

2. K zániku tejto zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od 

zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve. 

 

3. V prípade písomnej dohody medzi zmluvnými stranami sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom 

nasledujúcim po dni podpisu dohody, ktorou platnosť tejto zmluvy zaniká, pokiaľ sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. 

 

4. Poskytovateľ je od tejto zmluvy oprávnený odstúpiť: a) ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou 

odplaty podľa tejto zmluvy viac ako 30 dní od uplynutia lehoty splatnosti odplaty, b) ak mu 

Objednávateľ svojím konaním resp. nekonaním neumožňuje riadne plniť záväzky vyplývajúce z 

tejto zmluvy. 

 

5. Objednávateľ je od tejto zmluvy oprávnený odstúpiť, ak Poskytovateľ podstatným spôsobom 

porušil svoje zmluvné povinnosti. 

 

6. Odstúpenie od zmluvy podľa bodov 4 a 5 tohto článku je možné iba v prípade, ak odstupujúca 

zmluvná strana písomne upozornila druhú zmluvnú stranu na predmetné porušenie zmluvy. 

Upozornenie zároveň musí obsahovať primeranú lehotu na odstránenie konania, porušujúceho 

zmluvné podmienky, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 kalendárnych dní. V prípade ak zmluvná 

strana v primeranej lehote neodstráni dôsledky konania, porušujúceho zmluvné podmienky, 

zaniká táto zmluva v deň nasledujúci po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety. 

 

8. Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia, súvisiaca s touto zmluvou, bude 

prebiehať v písomnej forme prostredníctvom pošty, prípadne elektronicky prostredníctvo e-mailu. 

Obe tieto formy komunikácie sú si navzájom rovnocenné. Kontaktné údaje pre komunikáciu 

zmluvných strán sú uvedené v článku 1. tejto zmluvy. 

 

2. Objednávateľ súhlasí s použitím svojho erbu/loga, za účelom prezentácie referencií Poskytovateľa 



prostredníctvom elektronických aj tlačených nosičov informácií. 

 

9. Sankcie 

 

1. Poskytovateľ má v prípade nezaplatenia odmeny Objednávateľom nárok na vyplatenie úroku z 

omeškania podľa platných právnych predpisov. 

 

2. Objednávateľ má právo na uplatnenie zrážky z dohodnutej zmluvnej ceny za poskytovanie 

odborných služieb vo verejnom obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb 

vo výške 0,05 % z čiastky fakturovanej poskytovateľom v prípade, ak Objednávateľovi nebudú 

poskytnuté činnosti uvedené v čl. 3. riadne, včas a bez vád, alebo za každý aj začatý deň omeškania 

s poskytnutím služieb oproti termínu dohodnutému s Poskytovateľom, maximálne však do výšky 

mesačnej fakturácie.  

 

3. Túto zrážku je možné, aby si Objednávateľ uplatnil najneskôr do 12 mesiacov, od kedy bola daná 

služba zo strany Poskytovateľa vyfakturovaná. 

 

4. Objednávateľ nemá právo vyžadovať od Poskytovateľa uplatnenie si vyššieho odškodnenia ako je 

čiastka, ktorú Poskytovateľ za danú službu Objednávateľovi vyfakturoval. 

 

10. Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná účinnosť až po 

splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po schválení procesu verejného obstarávania 

poskytovateľom NFP; b) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 

súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na 

webovej stránke verejného obstarávateľa. 

 

2. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplniť iba písomným a očíslovaným dodatkom k tejto 

zmluve, podpísaným oboma zmluvnými stranami. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia tejto 

zmluvy sú neplatné. 

 

3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy 

neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto 

zmluvy. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z právnych vzťahov, vzniknutých alebo vyplývajúcich 

z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov 

a právnych vzťahov z nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, 

sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy budú riešiť prostredníctvom všeobecných súdov SR. 

 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 

vyhotovenia. 

 



6. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, v plnom 

rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto vyjadruje 

ich slobodnú a vážnu vôľu, a že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak toho ju týmto vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

Vo Vinodole dňa 08.02.2021                V Nitre, 05.02.2021 

 

 

 

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

         Objednávateľ      Ing. Martina Lauková, konateľka 


