Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)
č. AF2-3/2022
Článok I.
Zmluvné strany
Obchodné meno:

Múzeum mesta Braislavy

Sídlo:

Radničná 1, 815 18 Bratislava

Zapísaný v:

zriadené Zriaďovacou listinou Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. 746/2009, príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy

Zastúpený:

Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením

IČO:

00179744

DIČ:

2020801761

Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba:

Mgr. Veronika Škulová

tel. č.:
e-mail:
adresa hlavnej stránky objedniávateľa (URL): www.muzeum.bratislava.sk
(ďalej len Objednávateľ)
a
Obchodné meno:

Ing. Helena Polónyi - QA, s. r. o.

Sídlo:

Nová 308/59, 931 01 Šamorín

Zapísaný v:

OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.35218/T

Zastúpený:

Ing. Helena Polónyi, konateľka

IČO:

47 971 592

DIČ:

2024172986

IČ DPH:

SK2024172986

Bankové spojenie:
IBAN:
tel. č.:
e-mail:
(ďalej len "Poskytovateľ“)
(každá zo zmluvných strán samostatne tiež zmluvná strana, všetky vyššie uvedené strany ďalej spoločne ak
zmluvné strany).
Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že s predmetom Zmluvy sú
oprávnené nakladať v celom rozsahu a bez obmedzenia, že k uzatvoreniu tohto právneho úkonu sú oprávnené
a k právnym úkonom v plnom rozsahu spôsobilé, že nikoho neuvádzajú do omylu a túto Zmluvu uzatvárajú za
nasledujúcich podmienok:
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Článok II.
Základný účel zmluvy
Základným účelom Zmluvy je zabezpečenie služieb týkajúcich sa verejného obstarávania v rozsahu
uvedenom v článku III tejto Zmluvy.
Článok III.
Predmet zmluvy
3.1

Predmetom Zmluvy je poskytovanie poradenských a konzultačných služieb vo verejnom
obstarávaní a zabezpečenie procesu verejného obstarávania v nasledovnom rozsahu:

3.1.1 poskytovanie poradenských služieb pri verejnom obstarávaní konkrétnych zákaziek („Realizácia
verejného obstarávania“);
Realizácia verejného obstarávania je poskytovanie poradenských služieb pri zadávaní najmä
nadlimitných a podlimitných zákaziek alebo koncesií v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
V rámci poskytovania týchto služieb poskytovateľ s ohľadom na použitý postup verejného obstarávania
vykoná najmä nasledujúce úkony:
•

poskytovanie poradenských služieb v procese verejného obstarávania súvisiacich s prípravou
verejného obstarávania a vypracovaním dokumentácie pre verejné obstarávanie pri jednotlivých
krokoch/etapách verejného obstarávania,

•

príprava a predkladanie stanovísk zdôvodňujúcich výber postupu verejného obstarávania v
konkrétnych prípadoch,

•

odporúčania použitia optimálneho postupu verejného obstarávania pre konkrétny predmet
verejného obstarávania, ako aj posúdením jeho použitia s platnou legislatívou a s dokumentmi v
spojitosti s projektmi spolufinancovanými EÚ upravujúcimi postupy verejného obstarávania,

•

vypracovanie príslušných oznámení, t.j. predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk, oznámení o oprave, oznámení/informácií
o výsledku verejného obstarávania a ich odosielanie do príslušných vestníkov podľa typu
a finančného limitu zákazky,

•

vypracovanie návrhu podmienok účasti verejného obstarávania na základe podkladov od
a v súčinnosti s odborným garantom objednávateľa,

•

vypracovanie súťažných podkladov (okrem opisu predmetu zákazky a zmluvných podmienok),

•

vypracovanie kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s požiadavkami objednávateľa,

•

vypracovanie podkladov k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky (výziev na stanovenie
PHZ pre objednávateľom zvolených hospodárskych subjektov a pod.) – predpokladanú hodnotu
zákazky stanoví na základe získaných podkladov z prieskumu objednávateľ,

•

uverejnenie súťažných podkladov a ostatnej povinnej dokumentácie v profile objednávateľa na
stránke www.uvo.gov.sk,

•

nastavenie a administrácia verejného obstarávania v informačnom systéme na zadávanie
zákaziek (vrátane zabezpečenia informačného systému na zadávanie zákaziek, resp. prístupu
do informačného systému),

•

poskytovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo súťažných podkladov
uchádzačom v súčinnosti s objednávateľom,

•

administrácia súvisiaca s činnosťou komisie (vypracovanie menovacích dekrétov, čestných
vyhlásení pre členov komisie, dokladu o zriadení komisie),

•

vypracovanie zápisníc zo zasadnutí komisie,

•

kontrola splnenia podmienok účasti uchádzačmi alebo záujemcami o účasť vo verejných
obstarávaniach v rozsahu práv a povinností člena komisie bez práva hodnotiť ponuky v súlade
s menovacím dekrétom,

•

plnenie si povinností člena komisie na otváranie a hodnotenie ponúk v súlade s menovacím
dekrétom,
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•

vypracovanie odôvodnení vo vzťahu k zadávanej zákazke v súčinnosti s odborným garantom
objednávateľa,

•

v prípade potreby zabezpečenie činností pri uplatnení revíznych postupov v súčinnosti
s odbornými zamestnancami objednávateľa,

•

komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie na základe požiadaviek objednávateľa vo
vzťahu k zadávanej zákazke,

•

odovzdanie kompletnej dokumentácie za realizovanú zákazku objednávateľovi.

3.1.2 poskytovanie konzultačných služieb súvisiacich s aplikáciou ZVO („Konzultačné služby“).
Predmetom konzultačných služieb je akékoľvek poradenstvo súvisiace s aplikáciou ZVO a to najmä, ale
nie len:

3.2

•

poradenstvo pri plánovaní verejného obstarávania, príprave vnútorných predpisov upravujúcich
proces riadenia verejného obstarávania;

•

poskytovanie konzultácií k otázkam týkajúcim sa aplikácie slovenského a európskeho práva v
oblasti verejného obstarávania;

•

kontrola postupov verejného obstarávania;

•

vypracovanie vyjadrení k námietkam a výsledkom kontroly verejného obstarávania;

•

vypracovanie odvolaní voči rozhodnutiam kontrolných orgánov.

Súčasťou poskytovaných odborných služieb uvedených vyššie nie je:
•

definovanie a opis predmetu zákazky (poskytovateľ pri tejto činnosti poskytuje konzultačné služby
vo vzťahu k pravidlám a podmienkami vyplývajúcim zo ZVO) ;

•

vypracovanie návrhu zmluvných podmienok dodania predmetu zákazky (poskytovateľ pri tejto
činnosti poskytuje konzultačné služby vo vzťahu k pravidlám a podmienkami vyplývajúcim zo
ZVO príp. inými právnymi predpismi Slovenskej republiky);

•

stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ), resp. validácia oprávnenosti
a opodstatnenosti stanovenej PHZ, resp. potreby obstarania predmetu zákazky ako ani jeho
rozsahu;

•

poskytovanie plnení vyplývajúcich zo ZVO po uzavretí zmluvy vo vzťahu k povinnostiam podľa
§ 12 ods. 3 ZVO, § 18 a § 64 ods. 1 písm. d) ZVO.

Predmetné služby poskytovateľ poskytne v prípade potreba a požiadavky objednávateľa na základe
samostatných objednávok.
Článok IV.
Miesto a čas plnenia
4.1

Poskytovateľ bude poskytovať služby tvoriace predmet Zmluvy v priestoroch Objednávateľa alebo vo
vlastných priestoroch po predchádzajúcej dohode s Objednávateľom. Objednávateľ pre účely
poskytovania služieb zabezpečí Poskytovateľovi vhodné priestory so štandardným zariadením pre
výkon služieb s príslušnými servisnými službami a infraštruktúrou.

4.2

Plnenie bude prebiehať priebežne v dobe trvania Zmluvy podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa.
Článok V.
Odmena a platobné podmienky

5.1

Odmena za vykonanie služieb je vypracovaná v súlade s ust. Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
v hodinovej sadzbe 25,- €/hod. bez DPH za poskytnuté služby (slovom dvadsaťpäť eur za hodinu
výkonu bez dane z pridanej hodnoty).

5.2

Rozsah poskytnutých služieb: podľa potreby a požiadavky objednávateľa.

5.3

Dohodnutá maximálna celková cena za predmet Zmluvy o poskytovaní služieb predstavuje sumu
10.000,00 € bez DPH. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, objednávateľ nie je povinný vyčerpať
plnenie zo Zmluvy do jej maximálnej výšky.

5.4

Poskytovateľ je platiteľ DPH.
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5.5

Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi dohodnutú odmenu podľa článku V Zmluvy na základe
čiastkových mesačných faktúr, vystavených Poskytovateľom po vykonaní jednotlivých činností podľa
článku II a ich odovzdaní Objednávateľovi, pričom jednotlivé výkony budú fakturované dohodnutou
hodinovou sadzbou.

5.6

Súčasťou faktúr je súpis vykonaných prác, odsúhlasený poverenou osobou Objednávateľa.

5.7

Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, na č. účtu Poskytovateľa uvedené
v článku I Zmluvy.

5.8

Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov, inak právo na
plnenie Poskytovateľovi nevznikne a Objednávateľ má právo nesprávne alebo neúplne vystavenú
faktúru z tohto dôvodu vrátiť. Nová lehota splatnosti začína plynúť až dňom správne vystavenej
a doručenej faktúry.

5.9

Dohodnutá odmena zahŕňa všetky administratívne a prevádzkové náklady Poskytovateľa spojené
s poskytovaním služieb.
Článok VI.
Povinnosti zmluvných strán a zodpovednosť

6.1

Objednávateľ umožní Poskytovateľovi prístup ku všetkým odôvodnene požadovaným dokumentom
a informáciám vzťahujúcim sa ku predmetu tejto Zmluvy.

6.2

Objednávateľ je povinný na základe faktúry Poskytovateľa so splatnosťou 30 dní od jej vystavenia
poukázať na bankový účet Poskytovateľa odmenu za poskytnuté služby.

6.3

Poskytovateľ je povinný včas si vyžiadať a zabezpečiť od Objednávateľa všetky dokumenty
a informácie, ktoré odôvodnene potrebuje pre plnenie svojich povinností zo Zmluvy.

6.4

Poskytovateľ sa zaväzuje bez písomného súhlasu Objednávateľa neposkytovať dôverné informácie
tretím osobám ani neumožňovať tretím osobám prístup k takýmto dôverným informáciám s výnimkou
tých zamestnancov a spolupracujúcich osôb Poskytovateľa, ktorých informovanosť je nevyhnutná pre
riadne plnenie zo strany Poskytovateľa. Táto povinnosť trvá aj po ukončení vzájomného zmluvného
vzťahu.

6.5

Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za poškodenie a/alebo stratu vecí zverených mu v súvislosti
s výkonom činností podľa tejto Zmluvy, ako aj vecí, ktorú prevzal v mene Objednávateľa pri výkone
činnosti podľa tejto Zmluvy, ibaže ju nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

6.6

Poskytovateľ sa zaväzuje:
•

postupovať s odbornou starostlivosťou podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s jeho záujmami
tak, aby svojím konaním nepoškodil dobré meno a povesť Objednávateľa ani Objednávateľovi
nespôsobil škodu alebo ujmu,

•

vyžiadať si v prípade pochybností o obsahu pokynu písomné stanovisko Objednávateľa; od
pokynov Objednávateľa sa Poskytovateľ môže odchýliť len vtedy, ak sú pokyny Objednávateľa
v rozpore s ustanoveniami zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných a účinných na území Slovenskej republiky alebo ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme
Objednávateľa a nemôže včas obdržať jeho súhlas alebo pokyn; inak Poskytovateľ zodpovedá
za škodu, ktorú svojim konaním spôsobí Objednávateľovi a/alebo tretím osobám,

•

oznámiť Objednávateľovi všetky závažné okolnosti, ktoré zistí pri realizácii verejného
obstarávania a pri plnení jeho povinností podľa tejto Zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu
pokynov Objednávateľa,

•

zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách týkajúcich sa Objednávateľa
a/alebo jeho činností, s ktorými sa Poskytovateľ oboznámil počas trvania tejto Zmluvy, a to aj po
jej zániku,

6.7

Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytovať odborné služby spojené s verejným obstarávaním
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

6.8

Poskytovateľ ďalej prehlasuje, že:
•

je oprávnený poskytovať služby podľa tejto Zmluvy na základe predmetu činnosti uvedeného vo
výpise z obchodného registra,

•

je spôsobilý na riadne a odborné vykonanie služieb podľa tejto Zmluvy,
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6.9

•

disponuje dodatočným personálnymi, technickými a materiálnymi prostriedkami, aby jeho
záväzky podľa tejto Zmluvy mohli byť splnené riadne a včas,

•

dobre pozná všeobecne záväzné predpisy a ostatné právne predpisy a usmernenia príslušných
orgánov týkajúce sa vykonania služieb v zmysle tejto Zmluvy a pri plnení tejto Zmluvy sa bude
nimi riadiť,

•

žiadna prekážka mu nebráni alebo ho neobmedzuje vo vykonaní služieb podľa tejto Zmluvy a ani
mu nie je známa žiadna prekážka, ktorá by sa mohla v budúcnosti vyskytnúť a zabrániť alebo
obmedziť vykonanie služieb poľa tejto Zmluvy.

Poradenské a konzultačné služby podľa tejto Zmluvy je Poskytovateľ povinný zabezpečovať s náležitou
odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Objednávateľa.

6.10 Objednávateľ je oprávnený v ktorejkoľvek fáze a ktoromkoľvek úkone verejného obstarávania vykonať
úkony sám. Poskytovateľ je povinný dodržiavať pokyny Objednávateľa a rešpektovať úpravy, zásahy
a inštrukcie Objednávateľa v jednotlivých úkonoch vo verejnom obstarávaní, najmä v prípade prípravy
a zhotovovania súťažných podkladov a zmlúv pre predmet zákazky je Objednávateľ oprávnený
pripomienkovať a meniť súťažné podklady a/alebo zmluvy.
6.11 Objednávateľ je povinný rešpektovať pokyny a usmernenia poskytovateľa týkajúce sa procesných
a administratívnych úkonov v procese verejného obstarávania a usmernenia súvisiace s dodržiavaním
zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Článok VII.
Sankcie
7.1

Poskytovateľ zodpovedá za to, že záležitosti Objednávateľa dohodnuté touto Zmluvou budú
zabezpečené v celom rozsahu v súlade s touto Zmluvou a v prípade vzniku akejkoľvek škody
Objednávateľovi v dôsledku činnosti a/alebo nečinnosti Poskytovateľa, zaväzuje sa túto v celosti
nahradiť Objednávateľovi. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany zhodne a súhlasne
vyhlasujú, že zodpovednosť Poskytovateľa za škodu spôsobenú Objednávateľovi trvá aj po skončení
tejto Zmluvy.

7.2

Ak Poskytovateľ poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, nahradí vzniknutú škodu spôsobenú
druhej strane alebo preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť.

7.3

Ak Objednávateľ poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu spôsobenú
druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť.

7.4

V prípade nedodržania zmluvných podmienok zo strany Objednávateľa (nedodržanie dohodnutých
činností spojených s vyhlasovaním verejného obstarávania, nerešpektovanie pokynov dodávateľa pri
riadení procesu verejného obstarávania, spojených s poskytovaním súťažných podkladov,
predkladaním ponúk a ich vyhodnotením) zaplatí tento zmluvnú pokutu vo výške 5 % z dohodnutej ceny
za jednotlivé činnosti, ktorými preukázateľne nedodržal metodické pokyny Poskytovateľa.

7.5

V prípade nedodržania zmluvných podmienok má Poskytovateľ právo písomne odstúpiť od Zmluvy
a Objednávateľ mu je povinný vyplatiť cenu za všetky do doby odstúpenia od Zmluvy preukázateľne
zrealizované činnosti.

7.6

Objednávateľ je oprávnený reklamovať kedykoľvek nedostatky poskytnutých služieb. Reklamáciu
Objednávateľ uplatní bez zbytočné odkladu písomne u Poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný
bezodkladne a bezplatne odstrániť reklamovaný nedostatok alebo vadu plnenia.
Článok VIII.
Spoločné ustanovenia

8.1

Podmienky doručovania: Akékoľvek písomnosti zasielané v zmysle tejto Zmluvy budú zasielané na
adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo e-mailom na adresy vzájomne poskytnuté. Každá zmluvná
strana je oprávnená písomne zmeniť adresu, na ktorú jej majú byť zasielané písomnosti podľa tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa bude považovať za doručenú aj v prípade, ak
písomnosť zaslaná zmluvnej strane na vyššie uvedenú adresu (resp. na inú oznámenú adresu) bude
vrátená ako nedoručená (bez ohľadu na to, či bola nedoručená z dôvodu jej neprevzatia v odbernej
lehote, z dôvodu neznámeho adresáta alebo akéhokoľvek iného dôvodu), a to dňom vrátenia zásielky.
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8.2

Bežná komunikácia: Medzi zmluvnými stranami môže byť vybavená telefonicky alebo e-mailom.
Zmluvné strany si na základe vzájomnej dohody určia obsah bežnej komunikácie, ktorú bude možné
vybavovať telefonicky alebo emailom.
Pokiaľ sa zmluvné strany na tom nedohodnú, platí, že akákoľvek komunikácia sa bude vybavovať podľa
bodu 8.1 tohto článku, ak v Zmluve nie je uvedené inak.
Článok IX.
Vyššia moc

9.1

Zmluvné strany nie sú povinné plniť povinnosti podľa tejto Zmluvy počas doby trvania okolností, ktoré
sú nezávislé od ich vôle, a ktoré vylučujú ich zodpovednosť v zmysle príslušných právnych predpisov.
Zmluvná strana, ktorá bola takýmito okolnosťami postihnutá, je povinná, bezodkladne písomne
informovať druhú zmluvnú stranu, inak nebude mať nárok na uplatnenie svojich práv podľa tohto
ustanovenia.
Článok X.
Mlčanlivosť

10.1 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek informáciách a údajoch (bez ohľadu
na to, či sú také údaje alebo informácie komerčnej, marketingovej, obchodnej, finančnej, technickej
alebo inej povahy), týkajúcich sa zmluvných strán a podmienok tejto Zmluvy, ako aj o akýchkoľvek
informáciách a údajoch poskytnutých druhej zmluvnej strane v rámci rokovaní o uzatvorení tejto
Zmluvy, ako aj pri plnení tejto Zmluvy, okrem prípadov ak je to potrebné na naplnenie predmetu a účelu
tejto Zmluvy (ďalej len „Dôverné informácie“).
10.2 Medzi dôverné informácie nepatria informácie, ktoré:
•

sa stali verejne prístupné bez zavinenia príjemcu dôverných informácií,

•

sú už známe pred ich poskytnutím príjemcovi dôverných informácií za predpokladu, že príjemca
ich dostal oprávnene,

•

príjemca dôverných informácií dostal od tretej strany, ktorá podľa vedomia príjemcu dôverných
informácií tiež nie je zmluvnou stranou podliehajúcou podobnej dohode o utajení,

•

boli vypracované nezávisle druhým účastníkom bez porušenia záväzkov mlčanlivosti uvedených
v tejto Zmluve.

10.3 Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby dôverné informácie neboli poskytnuté akejkoľvek tretej
strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Povinnosť zachovať
mlčanlivosť v zmysle tohto článku sa neuplatňuje v prípade, ak je niektorá zo zmluvných strán povinná
podľa všeobecne záväzného predpisu alebo súdneho alebo správneho rozhodnutia, alebo za účelom
vyriešenia akéhokoľvek sporu, ktorý rozhoduje súdny alebo správny orgán, poskytnúť akékoľvek
dôverné informácie príslušnému súdnemu alebo správnemu orgánu; v prípade akéhokoľvek takéhoto
poskytnutia musí zmluvná strana poskytujúca takéto dôverné informácie vyvinúť rozumné úsilie, aby
daný orgán neposkytol dôverné informácie tretím stranám, najmä tým, že riadne označí dôverné
informácie ako predmet obchodného tajomstva.
10.4 Povinnosť mlčanlivosti v zmysle tohto článku sa tiež neuplatňuje v prípade, ak niektorá zmluvná strana
poskytne dôverné informácie svojim riaditeľom, konateľom, spoločníkom alebo bankám alebo
finančným inštitúciám, alebo svojim odborným poradcom, za predpokladu, že tieto osoby budú
potrebovať poznať tieto dôverné informácie a tieto osoby budú riadne oboznámené príslušnou zmluvnou
stranou o záväzku mlčanlivosti v súvislosti s dôvernými informáciami.
10.5 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku Zmluvy pretrváva aj po ukončení tejto Zmluvy bez
časového obmedzenia, pokiaľ sa dôverné informácie nestanú verejne známe akýmkoľvek iným
spôsobom ako prostredníctvom nedbanlivosti, úmyselného činu alebo porušenia povinnosti alebo
záväzku ktorejkoľvek zmluvnej strany v zmysle tejto Zmluvy.
Článok XI.
Osobitné ustanovenia
11.1 Pokiaľ Objednávateľ nepredloží úplné a formálne a vecne správne doklady k realizácii tejto Zmluvy,
bude na tieto skutočnosti poskytovateľom upozornený.
11.2 Objednávateľ považuje akékoľvek údaje uvedené v tejto Zmluve a akékoľvek informácie alebo
dokumenty získané Poskytovateľom v súvislosti s touto Zmluvou za dôverné a Poskytovateľ je povinný
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neprezrádzať ich a ani neumožňovať k nim prístup akýmkoľvek spôsobom akejkoľvek tretej osobe
okrem prípadu stanovenej zákonnej povinnosti.
11.3 Za poskytovateľa v predmete Zmluvy je oprávnený konať:
Ing. Helena Polónyi – konateľ spoločnosti .
11.4 Za Objednávateľa v predmete Zmluvy je oprávnená konať:
Mgr. Zuzana Palicová alebo ňou poverená osoba alebo zamestnanec.
11.5 Objednávateľ je oprávnený proti pohľadávkam Poskytovateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky,
ktoré má voči Poskytovateľovi. Poskytovateľ je rovnako oprávnený započítať svoje pohľadávky zo
Zmluvy voči pohľadávkam Objednávateľa. Zánik pohľadávok započítaných v súlade s týmto článkom
nastane okamihom, keď dôjde k prejavu vôle smerujúcemu k započítaniu pohľadávok oprávnenou
stranou a započítané pohľadávky sa stretnú.
11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
Poskytovateľ nie je oprávnený previesť pohľadávky a záväzky a ani akékoľvek iné práva a povinnosti
z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Poskytovateľ
sa zaväzuje, že ku žiadnej pohľadávke voči Objednávateľovi vyplývajúcej z tejto Zmluvy nezriadi
záložné právo, a v prípade, ak Poskytovateľ túto svoju povinnosť poruší, je povinný zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške takejto pohľadávky.
Článok XII.
Trvanie zmluvy a jej ukončenie
12.1 Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú do uplynutia 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti
zmluvného vzťahu alebo do vyčerpania alkokovanej sumy podľa článku V bod 5.3 tejto Zmluvy.
Poskytovateľ je povinný splniť všetky oznamovacie a zverejňovacie povinnosti objednávateľa spojené
s ukončením verejného obstarávania.
12.2 Pred uplynutím dojednanej doby je možné Zmluvu skončiť:
•

písomnou dohodou zmluvných strán,

•

písomnou výpoveďou Objednávateľa bez udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac
plynúcou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Poskytovateľovi,

•

odstúpením od Zmluvy výlučne z dôvodov uvedených v tomto článku Zmluvy, s účinnosťou odo
dňa nasledujúceho po doručení oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

12.3 Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodu:
•

ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako tridsať (30) dní po lehote
splatnosti a Objednávateľ neuhradí faktúru ani v dodatočnej lehote pätnásť (15) dní po tom, čo
ho Poskytovateľ dodatočne písomne vyzve. Uvedené neplatí v prípade, ak Objednávateľ
nesúhlasí s predloženým súpisom vykonaných prác na podklade ktorého má byť Poskytovateľovi
zaplatené faktúra,

•

v prípade nerešpektovania
obstarávania.

pokynov

poskytovateľa,

ktoré

ovplyvnia

proces

verejného

12.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy len z nasledovných dôvodov:
•

poskytované služby nezodpovedajú príslušným právnym predpisom alebo požiadavkám
Objednávateľa,

•

ak je Poskytovateľ v omeškaní s poskytovaním služieb a Objednávateľ nemá záujem o ich
poskytnutie po dohodnutom termíne,

•

ak majú dodané služby vady a Poskytovateľ ich neodstráni ani v dodatočnej lehote.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že sa vylučuje pôsobnosť a aplikácia zákonných ustanovení, ktoré umožňujú
ukončenie záväzkového vzťahu aj iným spôsobom, ako si dojednali zmluvné strany podľa tohto článku
Zmluvy.
12.6 Po ukončení Zmluvy Poskytovateľ odovzdá všetky podklady, doklady a dokumenty potrebné k realizácii
predmetu Zmluvy, ktoré vznikli počas plnenia predmetu Zmluvy aj v elektronickej forme (formát súborov:
xls, doc alebo pdf).
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Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
13.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky údaje, informácie, príp. podklady uvedené v tejto Zmluve, ako i
poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú
dodržiavať povinnosti vyplývajúce im z tejto Zmluvy.
13.2 Táto Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom
ako také nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok
dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.
13.3 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a formou
písomného a očíslovaného dodatku, inak sa na zmenu alebo doplnenie nebude prihliadať.
13.4 Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých jeden (1) obdrží Poskytovateľ a dva (2)
Objednávateľ.
13.5 Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva bola uzatvorená na základe prejavu slobodnej vôle, vážne,
určite a zrozumiteľne, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.
13.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a v prípade ak ide o Zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou Zmluvou, Zmluva
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Šamoríne, dňa 9.3.2022

V Bratislave, dňa 8.3.2022

Za Poskytovateľa:

Za Objednávateľa:

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

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

Ing. Helena Polónyi
konateľ spoločnosti
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.

Mgr. Zuzana Palicová
poverená vedením
Múzea mesta Bratislavy
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