
Zmluva o poskytovaní služieb 
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, 

medzi 
 
Objednávateľom:    
    
Obchodné meno:  mestská časť Bratislava - Dúbravka 
Sídlo:    Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
Právna forma:   Mestská časť, zriadená zák. SNR č.377/1190 Zb. O hlavnom meste SR Bratislave 
Konajúca prostredníctvom:  RNDr. Martin Zaťovič, Starosta   
IČO:     00 603 406 
DIČ:    2020919120 
 (ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Poskytovateľom:    
 
Obchodné meno:    
Sídlo:     
Právna forma:    
Štatutárny orgán:    
IČO :      
DIČ:     
IČ DPH:     
Zapísaná:   
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
 

I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1. Objednávateľ je obstarávateľom v zmysle ustanovenia § 7, ods. 1., písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o verejnom obstarávaní“), z tohto 
dôvodu je povinný realizovať zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, 
zákaziek na poskytnutie služieb v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní. 

 
2. Objednávateľ má záujem o to, aby mu Poskytovateľ poskytoval služby súvisiace s jeho činnosťou ako 

obstarávateľom podľa Zákona o verejnom obstarávaní. 
 
3. Poskytovateľ je obchodná spoločnosť podnikajúca najmä v oblasti verejného obstarávania, poradenstva v procesoch 

verejného obstarávania, ktorá má dostatočné odborné, technické a personálne kapacity na riadne plnenie 
poskytovanie služieb pre Objednávateľa. 

 
 

II. 
PREDMET ZMLUVY 

                                                               
1. Predmetom zmluvy je na jednej strane záväzok Poskytovateľa poskytovať pre Objednávateľa služby v oblasti 

verejného obstarávania, ktoré sú špecifikované v ods. 2 tohto článku, a na druhej strane záväzok Objednávateľa 
zaplatiť za poskytovanie týchto služieb dohodnutú odplatu. 

 
2. Poskytovateľ bude pre Objednávateľa v rámci svojho záväzku vykonávať najmä nasledovné služby súvisiace 

s činnosťou Objednávateľa ako obstarávateľa: 
  

2.1.  organizácia súťaží na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, 
zákaziek na poskytnutie služieb (ďalej len „Súťaže“), vyhlasovaných Objednávateľom v zmysle Zákona 
o verejnom obstarávaní v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi 
Objednávateľa, s ktorými bol Poskytovateľ preukázateľne oboznámený, 



2.2. organizácia elektronických aukcií v rámci Súťaží a zabezpečovanie všetkých úkonov súvisiacich 
s elektronickými aukciami, 

2.3. príprava podkladov týkajúcich sa Súťaží, komunikácia s uchádzačmi v Súťažiach, vyhodnocovanie 
a oznamovanie výsledkov Súťaží, 

2.4. zastupovanie Objednávateľa v styku s Úradom pre verejné obstarávanie SR ako aj s ostatnými orgánmi 
verejnej moci v súvislosti s výkonom činností Objednávateľa ako obstarávateľa podľa Zákona o verejnom 
obstarávaní, 

2.5. vedenie evidencie Súťaží a ich výsledkov, archivácia dokumentácie súvisiacej so Súťažami, plnenie 
publikačnej povinnosti Objednávateľa vo vzťahu zmluvám dokumentom a zmluvám, ktoré boli výsledkom 
procesu verejného obstarávania v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

2.6. zabezpečovanie administratívnej agendy súvisiacej s činnosťou Objednávateľa ako obstarávateľa podľa 
Zákona o verejnom obstarávaní, 

2.7. vykonávanie priebežnej kontroly v oblasti verejného obstarávania a v oblasti nákupu tovaru a služieb 
u Objednávateľa (kontroling), 

2.8. vypracovanie interných predpisov Objednávateľa, ktorých predmetom budú pokyny pre zamestnancov 
Objednávateľa zabezpečujúcich nákup tovaru a služieb v mene a v prospech Objednávateľa. 

 
3. Poskytovateľ bude služby podľa tejto zmluvy vykonávať podľa požiadaviek a pokynov Objednávateľa v mieste 

plnenia, ktorým je predovšetkým prevádzka Poskytovateľa a v prípade potreby a vzájomnej dohody aj z iného miesta 
na území Slovenskej republiky. 

 
 

III. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Poskytovateľ je povinný vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami 

Objednávateľa, ktoré sú mu známe. 
 
2. Poskytovateľ je povinný pri výkone činností podľa tejto zmluvy dbať o dobré meno Objednávateľa a chrániť ho pred 

poškodením. 
 
3. Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi všetku súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie záväzkov 

Poskytovateľa, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy.  
 
4. Objednávateľ je oprávnený vyžadovať od Poskytovateľa aktuálne informácie o priebehu poskytovania jednotlivých 

služieb podľa tejto zmluvy. 
 
5. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o akomkoľvek úkone, ktorý vo vzťahu k nemu 

(Objednávateľovi) vykoná Úrad pre verejné obstarávanie SR alebo iný orgán verejnej moci v súvislosti s verejným 
obstarávaním vykonávaných Objednávateľ. Objednávateľ je povinný umožniť Poskytovateľovi účasť na každej 
kontrole vykonávanej u Objednávateľa Úradom pre verejné obstarávanie alebo iným orgánom dozoru v oblasti 
verejného obstarávania. 

 
6. Objednávateľ je povinný vystaviť Poskytovateľovi na jeho požiadanie plnomocenstvo na zastupovanie 

Objednávateľa pred Úradom pre verejné obstarávanie, pred iným orgánom verejnej moci, alebo pred akýmkoľvek 
iným subjektom, v prípade, ak to bude nevyhnutné pre riadne plnenie povinností Poskytovateľa vyplývajúcich mu 
z tejto zmluvy. 

 
7. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť vykonávanie činností podľa tejto zmluvy v prípade, ak bude Objednávateľ 

v omeškaní so (i) zaplatením ktorejkoľvek faktúry vystavenej Poskytovateľom alebo (ii) so splnením povinnosti podľa 
ods. 3 tohto článku o viac ako 30 dní. O prerušení vykonávania činností podľa tejto zmluvy je Poskytovateľ povinný 
Objednávateľa informovať v písomnej forme, pričom v tomto oznámení musí Poskytovateľ uviesť aj deň, kedy dôjde 
k prerušeniu poskytovania služieb ako aj dôvod, pre ktorý k tomuto prerušeniu došlo. Prerušenie vykonávania 
činností podľa tejto zmluvy nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa uhrádzať Poskytovateľovi odplatu. 

 
8. Poskytovateľ má právo na zaplatenie odplaty vo výške podľa čl. IV., ods. 1 tejto zmluvy aj za mesiac, v ktorom 

neposkytoval Objednávateľovi služby riadne a včas, v prípade, ak mu bolo riadne a včasné poskytovanie služieb 
znemožnené Objednávateľom, resp. porušením povinnosti Objednávateľa stanovenej v ods. 3 tohto článku. 

 
9. Upozornenie na akékoľvek porušenie, resp. neplnenie povinností podľa tejto zmluvy je zmluvná strana povinná 

adresovať druhej zmluvnej strane v písomnej forme. 



 
10. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za procesnú stránku verejného obstarávania realizovaného u Objednávateľa, t.j. 

zodpovedá za to, že verejné obstarávanie u Objednávateľa bude prebiehať v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi ako aj s internými predpismi Objednávateľa, s ktorými bol Poskytovateľ preukázateľne 
oboznámený. Poskytovateľ však nezodpovedá za škody, sankcie alebo iné negatívne dôsledky pre Objednávateľa, 
pokiaľ boli tieto vznikli v dôsledku vady podkladov, informácií alebo dokumentov poskytnutých Poskytovateľovi zo 
strany Objednávateľa alebo konaním/nekonaním Objednávateľa (jeho zamestnancov alebo poradcov). 

 
11. Poskytovateľ je povinný preukázať Objednávateľovi, kedykoľvek na jeho požiadanie, že má uzatvorenú zmluvu, 

ktorej predmetom je poistenie jeho zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone jeho podnikateľskej činnosti, 
s výškou poistného krytia minimálne do  100.000,- Eur. 

 
 

IV. 
ODPLATA  

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Poskytovateľovi za poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy paušálnu odplatu 

vo výške..........,-EUR slovom ....................eur, mesačne bez DPH. K odpate sa pripočíta aktuálna DPH.  
 
2. Popri odplate podľa ods. 1 tohto článku má Poskytovateľ nárok na náhradu hotových výdavkov vynaložených 

v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy, a to najmä náhradu výdavkov na poštovné a balné, 
kancelárske potreby, kolky, ceniny, správne alebo súdne poplatky, preklady do alebo z cudzieho jazyka. 

 
3. V prípade vykonávania činností podľa tejto zmluvy mimo mesta sídla Poskytovateľa má Poskytovateľ nárok aj na 

náhradu cestovných výdavkov a iných plnení súvisiacich s vykonávaním činností mimo mesta jeho sídla, a to 
rovnako (t.j. v rovnakej výške a za rovnakých podmienok) ako keby bol subjektom, na ktorý sa vzťahuje zákon č. 
283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 

 
4. Odplatu podľa ods. 1 tohto článku a náhradu hotových výdavkov podľa ods. 2 tohto článku bude Poskytovateľ 

fakturovať jedenkrát mesačne, pričom faktúru je oprávnený vystaviť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
za ktorý sa odplata a náhrada hotových výdavkov platí. Splatnosť faktúry bola dohodnutá na štrnásť (14) dní od jej 
doručenia Objednávateľovi. Ak bude predmetom fakturácie aj náhrada hotových výdavkov vynaložených 
Poskytovateľom v súvislosti s plnením jeho povinností podľa tejto zmluvy, prílohou takejto faktúry budú kópie 
účtovných dokladov preukazujúcich vynaloženie hotových výdavkov Poskytovateľom v súvislosti s vykonávaním 
činností podľa tejto zmluvy. 

 
5. Náhradu cestovných výdavkov bude Poskytovateľ fakturovať Objednávateľovi vždy bezprostredne po vykonaní 

činností mimo mesta sídla Poskytovateľa, so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 
 
6. Poskytovateľ je oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi vopred zálohu na náhradu hotových výdavkov uvedených 

v ods. 2 tohto článku a Objednávateľ je povinný túto zálohu uhradiť v prípade, ak výška náhrady hotových výdavkov, 
ktoré bude potrebné vynaložiť v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy bude jednorazovo vyššia ako 
50,-EUR. Záloha na náhradu hotových výdavkov bude Poskytovateľom zúčtovaná v najbližšej faktúre Poskytovateľa 
vystavenej v zmysle ods. 4 tohto článku. 

 
 

V. 
TRVANIE ZMLUVY 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 36 mesiacov. Doba trvania zmluvy, ako aj doba poskytovania 

služieb podľa tejto zmluvy začína plynúť dňom 1. júla 2020 a končí 30.6.2023. 
 
2. Túto zmluvu je Objednávateľ oprávnený vypovedať aj pred skončením doby určitej, avšak výlučne z dôvodu 

podstatného porušenia povinností zo strany Poskytovateľa. Za podstatné porušenie povinností zo strany 
Poskytovateľa sa považuje: 

 
2.1. ak nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy napriek tomu, že ho Objednávateľ na splnenie 

tejto povinnosti vyzval v písomnej forme a poskytol mu na splnenie tejto povinnosti primeranú dodatočnú 
lehotu v trvaní minimálne 14 dní, 

2.2. úmyselné spôsobenie škody Objednávateľovi pri vykonávaní činností podľa tejto zmluvy. 
 



3. Túto zmluvu je Poskytovateľ oprávnený vypovedať aj pred skončením doby určitej, avšak výlučne z dôvodu 
podstatného porušenia povinností zo strany Objednávateľa. Za podstatné porušenie povinností zo strany 
Objednávateľa sa považuje: 

 
3.1. ak nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy napriek tomu, že ho Poskytovateľ na splnenie 

tejto povinnosti vyzval v písomnej forme a poskytol mu na splnenie tejto povinnosti primeranú dodatočnú 
lehotu v trvaní minimálne 14 dní, 

3.2. omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry vystavenou Poskytovateľom v zmysle tejto zmluvy o viac ako 
tridsať (30) dní. 

 
4. Výpovedná doba je pri výpovedi danej Objednávateľom, ako aj pri výpovedi danej Poskytovateľom rovnaká a jej 

dĺžka je tri mesiace. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená adresátovi. 

 
 

VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Pre prípad doručovania akýchkoľvek písomností, oznámení, faktúr a iných dokladov platí, že ak nie je možné doručiť 

písomnosť právnickej osobe osobne alebo na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri, v ktorom je zapísaná, 
písomnosť sa uloží na pošte. Ak si adresát zásielku do troch dní od uloženia nevyzdvihne, považuje sa posledný 
deň tejto lehoty za deň doručenia, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o uložení 
nedozvie. 

 
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode oboch zmluvných strán, a to vo forme písomných a riadne očíslovaných 

dodatkov k nej.  
 
3. Táto zmluva je uzatvorená a účinnosť nadobúda v nasledujúci deň po dni v ktorý bola zverejnená na webovom sídle 

verejného obstarávateľa.  
 
4. Na právne vzťahy v tejto zmluve zvlášť neupravené sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v platnom znení. 
 
5. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých má každý platnosť originálu a každá zo zmluvných 

strán obdrží po dvoch vyhotoveniach. 
 
 
V Bratislave, dňa      V Bratislave, dňa     
 
 
Objednávateľ:                                         Poskytovateľ: 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................     ........................................................ 
RNDr. Martin Zaťovič, Starosta     
 
 


