ZMLUVA
o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb. v znení neskorších predpisov
Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Konajúci :
Bankové spojenie:
IBAN :

LASACHI, s.r.o.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
46 545 727
2023497784
JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK1909000000005027091494

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH :
Zastúpený :

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7, 080 06 Prešov
31718922
2020523868
SK2020523868
Ing. Martin Jaš, predseda predstavenstva
Ing. Matúš Murajda, člen predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN :

SK70 0200 0000 0000 0370 4572

(ďalej len „objednávateľ“)
Uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania podľa ustanovení zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vnútorných predpisov objednávateľa.
I.
Obsah zmluvy
Obsahom tejto zmluvy sú dojednania obidvoch zmluvných strán o vzájomných
právach a povinnostiach pri poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
poskytovateľom.

II.
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi poradenské a konzultačné služby
vo verejnom obstarávaní a to v rozsahu:
a) Komplexná príprava a realizácia nadlimitných postupov zadávania zákaziek v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré nebudú realizované
zamestnancami objednávateľa.
b) Audit a príprava verejných obstarávaní, pri ktorých je udelená korekcia a príprava
stanovísk ako podklad pre konanie pred súdom.
c) Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb spojených s verejným
obstarávaním v konkrétnych špecifických prípadoch.
d) Poradenstvo poskytované priebežne počas platnosti zmluvy na základe požiadaviek
zamestnancov objednávateľa formou telefonického dopytu, e-mailových
konzultácií a osobných konzultácií.
e) Poradenské a konzultačné služby budú poskytované v závislosti od potrieb
objednávateľa vo forme: konzultácií, analýz, stanovísk, posudkov, resp.
poskytovaní odborných rád a konzultácií k jednotlivým úkonom objednávateľa v
oblasti verejného obstarávania.
f) V prípade potreby bezodkladné denné osobné konzultácie s určenými
zodpovednými zamestnancami objednávateľa.
g) Vypracovávanie, resp. aktualizácie interných predpisov v oblasti
verejného obstarávania.
h) Účasť na hodnotiacom procese, v komisiách, odborných skupinách a rokovaniach
o rozhodujúcich skutočnostiach v oblasti verejného obstarávania.
i) Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať ostatné verejné obstarávania podľa
požiadaviek objednávateľa po vzájomnej dohode v závislosti od možností
poskytovateľa.
III.
Odmena
1. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej odmene za činnosť uvedenú v čl. II tejto zmluvy
vo výške 700- Eur bez DPH mesačne.
2. Odmena je splatná do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
3. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry
vyhotovenej poskytovateľom. Poskytovateľ vyhotoví faktúru za predchádzajúci mesiac
najneskôr do 15 kalendárnych dní nasledujúceho mesiaca.
IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ je povinný pri zariaďovaní predmetu zmluvy konať v súlade s platným
právnym poriadkom Slovenskej republiky, s potrebnou odbornou starostlivosťou.
2. V prípade, ak poskytovateľ zabezpečuje činnosti prostredníctvom tretích osôb,
zodpovedá objednávateľovi za ich zariadenie poskytovateľ osobne.
3. Poskytovateľ zodpovedá za prípadné preukázané škody vzniknuté pri poskytovaní
služby podľa článku II. tejto zmluvy.
4. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovaním
služby kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o NFP, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

V.
Dôverné informácie
1. Všetky informácie a údaje, či už v písomnej, ústnej alebo elektronickej podobe, ktoré sa
týkajú tejto zmluvy, jej zmluvných strán, vrátane kópií akejkoľvek dokumentácie
súvisiacej s touto zmluvou, ktoré boli sprístupnené zmluvným stranám alebo ich
zástupcom, či už pred uzatvorením alebo po uzatvorení tejto zmluvy, ako aj ostatné
údaje označené ako „dôverné“ sa považujú za dôverné informácie s výnimkou
informácií alebo údajov, ktoré :
1.1. sú verejne dostupné alebo sa stanú všeobecne známe na základe plnenia zmluvy,
1.2. sa niektorej zmluvnej strane sprístupnia zo zdroja, ktorým nie je druhá zmluvná
strana, čo bude preukázateľné na základe písomných záznamov, alebo iného
primeraného dôkazu,
1.3. mala zmluvná strana k dispozícii už pred ich prevzatím od druhej zmluvnej strany
a neviazali sa na ne žiadne obmedzenia ohľadom ich použitia, alebo zverejnenia.
2. Dôverné informácie sa budú uchovávať v tajnosti a nebudú sa poskytovať tretím
stranám, reprodukovať alebo iným spôsobom zverejňovať, s výnimkou:
2.1 prípadu, keď získa predchádzajúci písomný súhlas druhej zmluvnej strany, alebo
2.2 prípadu poskytnutia príslušnej informácie štátnemu alebo inému orgánu na
splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona.
3. Každá zmluvná strana bude zabezpečovať, aby akákoľvek osoba, ktorej dôverné
informácie oprávnene sprístupní, dodržala svoj záväzok mlčanlivosti v zmysle
podmienok tohto článku.
VI.
Trvanie zmluvy a odstúpenie
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti.
2. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať kedykoľvek a v celom rozsahu. Zmluvu si
dohodli vypovedať s výpovednou lehotou v trvaní troch mesiacov s tým, že táto začne
plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
VII.
Komunikácia zmluvných strán
1. Všetky právne úkony smerujúce k zmene alebo zrušeniu zmluvy vyžadujú písomnú
formu.
2. E-mailová korešpondencia zmluvných strán obsahujúca oznámenie, požiadavku alebo
súhlas, ktoré budú mať zásadný vplyv na predmet zmluvy bude potvrdený originálom
doručeným poštou obsahujúcom podpisy osôb oprávnených konať za konajúcu
zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany budú používať kontaktné adresy, ktoré sú uvedené ako sídla
zmluvných strán.
VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva a všetky právne vzťahy zmluvou neupravené sa budú spravovať právnym
poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa
zmluvné vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami riadia ustanoveniami zákona č.
513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných platných
právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných
strán vo forme písomných dodatkov k zmluve.
3. Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo
ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť
ostatných ustanovení zmluvy.
4. Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden
rovnopis.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu
zmluvy, pričom ako taká v celom rozsahu nahrádza všetky prípadné predchádzajúce
ústne i písomné dohovory zmluvných strán ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu
zmluvy.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, všetky ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné,
pričom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz
čoho pripájajú svoje podpisy.

V Ľuboticiach, dňa

V Prešove, dňa

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

Ing. Martin Jaš
predseda predstavenstva

JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
konateľ

Ing. Matúš Murajda
člen predstavenstva

