ZMLUVA č. 1/2020/VO
na realizáciu verejných obstarávaní uzavretá podľa § 536 až § 565 Obchodného zákonníka
a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
medzi
Zhotoviteľ
: Elauk s.r.o.
Sídlo
: Kaluža 633, 072 36 Kaluža
Zastúpený
: Ing. Imrich Vozár
IČO
: 45 360 430
DIČ
: 2022953955
Banka
: ČSOB a. s.
IBAN
: SK43 7500 0000 0040 0971 5238
Tel.
: +421 948 700 620
E-mail
: imrich.vozar@elauk.sk
Zapísaný v OR OS Košice 1, Oddiel: Sro, vložka č.: 24932/V
a
Objednávateľ
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Banka
IBAN
Tel
E-mail

: Obec Parchovany
: Hlavná 470, 076 62 Parchovany
: JUDr. Juraj Guzej, starosta obce
: 331813
: 2020724332
: Prima banka
: SK05 5600 0000 0042 5201 1003
: 0566797101
: ocu@parchovany.sk
I.
Úvodné ustanovenie

1. Objednávateľ Obec Parchovany 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. Zhotoviteľ Elauk s.r.o. je v zmysle výpisu z Obchodného registra oprávnený na
realizáciu verejného obstarávania.
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 výber dodávateľa na zabezpečenie realizácie
verejného obstarávania. Zhotoviteľ predložil víťaznú súťažnú ponuku. Na základe
vyhodnotenia súťažných ponúk zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju
vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky.
4. V zmluve používaná skratka VO znamená verejné obstarávanie
II.
Predmet zmluvy
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1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
a. Zhotoviteľa zabezpečovať procesy verejného obstarávania vrátane realizácie
verejných obstarávaní pre eurofondové zákazky
b. Objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včasné splnenie záväzkov
zhotoviteľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy dohodnutú odmenu a poskytnúť
zhotoviteľovi súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania

2. Plnenie predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa pri zabezpečení procesu verejného
obstarávania podľa tohto článku zahŕňa najmä tieto činnosti:


vypracovávať metodiku a navrhnúť kritéria na vyhodnotenie plnenia predmetu
zákazky,
vypracovanie návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka
verejného obstarávania,
v spolupráci s verejným obstarávateľom vypracovať PHZ
vypracovávať komplexné súťažné podklady pre verejné obstarávanie,
vypracovávať návrh Zmluvy .... a predložiť ju objednávateľovi na
pripomienkovanie, resp. návrh Zmluvy .... predložený objednávateľom zosúladiť
s vypracovanými súťažnými podkladmi,
poskytovať uchádzačom vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
alebo vysvetlenie súťažných podkladov,
plniť si povinnosti ako riadiaci orgán komisie na otváranie obálok a na hodnotenie
ponúk a splnenia podmienok uchádzačmi alebo záujemcami o účasť vo verejnom
obstarávaní – v súlade s menovacím dekrétom,
vypracovávať príslušné oznámenia verejného obstarávania,
v prípade potreby vypracovávať stanoviská k revíznym postupom,
vypracovávať všetky správy v zmysle zákona 343/2015 a zaslanie oznámení úradu
vyžadovaných podľa zákona,
odovzdanie kompletnej dokumentácie za realizovanú zákazku
realizácia verejných obstarávaní pre eurofondové zákazky v zmysle Príručiek VO
jednotlivých operačných programov















3. Poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa pri plnení predmetu zmluvy zo strany
zhotoviteľa pri zabezpečení procesu verejného obstarávania podľa ods. 1 písm. b) tohto
článku zabezpečiť a odovzdať zhotoviteľovi včas (do 7 dní od podpísania zmluvy, pokiaľ
sa zmluvné strany nedohodnú inak:





Podklady k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky.
Detailný opis predmetu zákazky, ktorý bude tvoriť predmet verejného
obstarávania.
Návrh zmluvy, ktorý bude tvoriť súčasť súťažných podkladov.
Odovzdávať výhradne zhotoviteľovi všetky podklady a informácie potrebné na
úspešnú realizáciu verejného obstarávania, a to v písomnej alebo elektronickej
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podobe a poskytnúť potrebnú súčinnosť pre riadny priebeh verejného
obstarávania.
Na požiadanie zhotoviteľa doplniť chýbajúce podklady.
Za účelom povinnosti plnenia tejto zmluvy udeľuje objednávateľ zhotoviteľovi
plnomocenstvo pre prístup do systému ISZU UVO pri nadlimitných
a podlimitných zákazkách zákazke a plnú moc na uzatváranie zmlúv v rámci
elektronického kontraktačného systému (EKS). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že
prístupy do systému ISZO a EKS bude používať výhradne na realizáciu
verejného obstarávania pre objednávateľa.
III.
Podmienky plnenia predmetu zmluvy

1. Spolupráca zhotoviteľa a objednávateľa sa bude uskutočňovať na základe objednávok
zasielaných objednávateľom zhotoviteľovi e – mailom na jednotlivé zákazky.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť záväzok v zmysle čl. II. podľa dohodnutého
harmonogramu pre jednotlivé zákazky. Zmluvné strany sa zaväzujú dojednať
harmonogram plnenia záväzku zhotoviteľa v termíne do 5 dní od doručenia
objednávky zhotoviteľovi.
Dátumy uvedené v harmonogramoch sú orientačné a ich dodržanie alebo posunutie
môže byť ovplyvnené napríklad legitímnymi zásahmi záujemcov/uchádzačov
v priebehu realizácie procesu verejného obstarávania (žiadosť o vysvetlenie, žiadosť
o nápravu)
3. Súčasťou objednávok budú nasledovné podklady objednávateľa v elektronickej
podobe:
 Špecifikácia predmetu obstarávania
 Návrh zmluvy o dielo na predmet obstarávania
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy podľa podmienok tejto zmluvy sám,
resp. vlastnými zamestnancami, alebo zmluvnými partnermi, pričom je povinný ich
plniť podľa termínu, dohodnutom v objednávke.
5. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet tejto zmluvy v s odbornou starostlivosťou a v
dohodnutej kvalite.
6. Objednávateľ má právo iniciovať kontrolu kvality postupov zhotoviteľa. Kontrola
nesmie pozastaviť alebo narušiť činnosť zhotoviteľa, okrem nevyhnutnej miery
súvisiacej so zisťovaniami smerujúcimi k cieľu kontroly.
7. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ spolupracuje s objednávateľom pri riešení
bežných, ako aj neočakávaných udalostí v priebehu VO a to na požiadanie
objednávateľa, alebo zúčastnených dodávateľov.
8. Zhotoviteľ spolupracuje s objednávateľom počas celého procesu VO a to v čase od
prípravy súťažných podkladov až do uzavretia VO
9. V prípade použitia elektronickej aukcie sa táto bude uskutočňovať v mene a na účet
objednávateľa.

IV.
Odmena dodávateľa a platobné podmienky
1. Odmena zhotoviteľa je dohodnutá pre jednotlivé typy zákaziek nasledovne:
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Zákazka - PHZ

Cena bez DPH

DPH

Konečná
cena

% navýšenia

v€
Zákazka na určenie PHZ

320,-

320,-

-

ZNH do 30 000,-€

320,-

320,-

-

ZNH nad 30 000,-€

630,-

630,-

-

Podlimitná zákazka

1 900,-

1 900,-

0,075

Nadlimitná zákazka

dohodou

dohodou

-

Vysvetlivky:

T tovary, S služby, P práce,
ZNH Zákazka s nízkou hodnotou

2. Odmena za VO je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a
jeho
vyhlášky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
3. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zálohu vo výške 60 % dohodnutej odmeny do 5
dni od začatia realizácie procesu VO – deň začatia realizácie je deň uverejnenia
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na webovom sídle úradu /vo
vestníku/, ďalších 40 % po odovzdaní dokumentácie z procesu VO
4. Splatnosť faktúr pre VO je 14 dní odo dňa doručenia faktúry, pričom zhotoviteľ je
oprávnený vystaviť konečnú faktúru až po ukončení VO.
5. Zhotoviteľ má právo fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania v prípade
omeškania s úhradou faktúry, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.
6. Objednávateľ má právo fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z
odmeny za zrealizovanie procesu verejného obstarávania, a to za každý kalendárny
deň omeškania zhotoviteľa.
V.
Povinnosť mlčanlivosti
1. Zmluvné strany považujú obsah VO za dôverný a zaväzujú sa zachovať mlčanlivosť
o ich obsahu, resp. zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti zamestnancami alebo
spolupracujúcimi tretími osobami o ich obsahu. Tým nie je dotknutý nárok
objednávateľa
na náhradu škody. Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje
poskytnutie informácii uvedených v tomto článku tretím osobám, ak je to
nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy, ani orgánom, ktoré sú na vyžiadanie
takýchto informácií oprávnené zo zákona.
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VI.
Ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa môže skončiť dohodou zmluvných strán.
2. Zmluva sa môže skončiť aj na základe výpovede ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez
uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
VII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zúčastnenými stranami a
účinnosť nadobúda v súlade s ustanoveniami § 47a a násl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Táto zmluva sa uzatvára do 31.12.2022 alebo vyčerpania limitu 30 000,-€ bez DPH
3. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto zmluve
medzi zmluvnými stranami strácajú dňom účinnosti tejto zmluvy platnosť a sú plne
touto zmluvou nahradené.
4. Zmluvné strany sú povinné vzájomne si poskytnúť pri plnení tejto zmluvy súčinnosť.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a včas si oznámiť zmeny všetkých údajov
relevantných pre tento zmluvný vzťah.
6. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov len písomne po
vzájomnej dohode.
7. Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad
s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
9. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch v slovenskom jazyku, z ktorých po
jednom obdrží každá zo zmluvných strán.
V Parchovanoch dňa 29.12.2019
Na strane zhotoviteľa:

Na strane objednávateľa:

v. r.
.......................................
Ing. Imrich Vozár
Konateľ Elauk s.r.o.

v. r.
.......................................
JUDr. Juraj Guzej,
starosta obce
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