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ZMLUVA   

O MANAŽMENTE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 

 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Zhotoviteľ:  

       názov   :   EPIC Partner a.s.  

 sídlo   :   Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno 

 IČO   :   48038521 

 DIČ    :   2120034510 

 IČ DPH   :   SK2120034510  

 zapísaný                     :   Obchodný register OS Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10492/N 

 zast.   :   Štefan Burgel – predseda predstavenstva                                                                                

    (ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

 

1.2. Objednávateľ 

  

názov 

sídlo 

IČO 

DIČ 

: Obec Lipové 

: Lipové 59, 94614 Lipové 

: 00306541 

: 2021014787 

Zast.  :  Dáša Kovácsová- starostka obce 

 

    (ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

 

1.3. Zhotoviteľ a Objednávateľ (ďalej aj ako „Zmluvné strany“) týmto uzatvárajú medzi sebou podľa § 536 a 

nasl. Obchodného zákonníka túto Zmluvu o manažmente verejných obstarávaní (ďalej len aj ako 

„Zmluva“). 

 

1.4. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

1.5. Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou ktorá disponuje skúsenosťami a odbornou spôsobilosťou na Verejné 

obstarávanie podľa Osobitných predpisov, pričom spĺňa všetky podmienky ustanovené Osobitnými 

predpismi pre výkon tejto činnosti.  

 

1.6. PREDMET ZMLUVY 

1.7. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa odplatne pre Objednávateľa zabezpečiť a vykonať 

v súvislosti s projektom Objednávateľa Manažment verejného obstarávania projektu, a to za podmienok, 

rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve. 

1.8. Manažmentom verejného obstarávania v zmysle bodu 3.1 Zmluvy sa rozumejú nasledovné činnosti 

a výkony Zhotoviteľa: 

1.8.1. Zabezpečenie a vykonanie verejného obstarávania pre výber dodávateľa pre projekt Objednávateľa, až po 

odoslanie informácie o výsledku verejného obstarávania, v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní (ďalej len ako „Verejné obstarávanie“), v rozsahu jednej zákazky s nízkou hodnotou podľa 

§117 – stavebné práce. 

1.8.2. Odovzdanie kompletnej dokumentácie z priebehu verejného obstarávania Objednávateľovi. 
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2. VYKONANIE DIELA – VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Verejné obstarávanie pre Objednávateľa v nadväznosti na nadobudnutie 

účinnosti zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ svoj záväzok vykonať Verejné obstarávanie pre 

Objednávateľa začne plniť po nadobudnutí účinnosti zmluvy a po obdržaní všetkých dokumentov 

a informácií potrebných pre vykonanie Verejného obstarávania. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zabezpečovaní Verejného obstarávania v súlade Osobitnými 

predpismi. 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi (1) všetku súčinnosť (vrátane podpísania Zhotoviteľom 

vyhotovených dokumentov), (2) všetky informácie, podklady, dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, ktoré 

sú potrebné pre vykonanie Verejného obstarávania, (3) všetky informácie, podklady, dokumenty, listiny 

alebo iné písomnosti, ktoré od neho bude Zhotoviteľ požadovať, a ktoré sú potrebné pre vykonanie 

Verejného obstarávania. Zhotoviteľ vykoná Verejné obstarávanie na základe súčinnosti poskytnutej 

Objednávateľom a na základe dokumentov a informácií, ktoré Objednávateľ v rámci tejto súčinnosti 

Zhotoviteľovi vydá.  

2.4. Objednávateľ je povinný vybrať minimálne trojčlennú odbornú komisiu, ktorá bude odborne spôsobilá 

vyhodnotiť ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky. 

2.5. Po obdržaní všetkých potrebných dokumentov a informácií od objednávateľa Zhotoviteľ vyhotoví a odovzdá 

plnenia z tejto Zmluvy Objednávateľovi v lehotách primeraných k dátumom zverejneným Platobnou 

agentúrou pre opatrenie, v ktorom Objednávateľ žiada o finančný príspevok pre Projekt. Zhotoviteľ môže 

dokumentáciu z priebehu verejného obstarávania odovzdať Objednávateľovi buď na osobnom stretnutí, na 

ktorom bude spísaný preberací protokol, alebo podaním na poštovú alebo kuriérsku prepravu, pričom 

dokumentácia sa v takom prípade bude považovať za odovzdanú dňom podania na poštovú alebo kuriérsku 

prepravu. 

 

3. ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1. Za vykonanie Verejného obstarávania Projektu podľa Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi 

odmenu (cenu) vo výške 470,- EUR (slovom: štyristosedemdesiat eur) a to nasledovne: 

3.1.1. Splátka vo výške 470,- EUR (slovom: štyristosedemdesiat eur), ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť 

 

a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnými 

stranami. 

 

  

3.2. Zhotoviteľ v čase podpisu tejto zmluvy je platiteľom DPH, preto sa ceny uvedené v bode 1. tohto článku 

Zmluvy rozumejú, ako ceny bez DPH. Príslušná sadzba DPH bude pripočítaná v súlade s platným právnym 

predpisom.  

 

4. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Objednávateľ nezaplatí odmenu alebo jej časť riadne a včas, zaväzuje sa 

Zhotoviteľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

4.2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonávaním Verejného obstarávania počas doby, za ktorú je Objednávateľ 

(1) v omeškaní s povinnosťou poskytnúť akúkoľvek súčinnosť (vrátane podpísania stanovených 

dokumentov) a/alebo (2) odovzdať Zhotoviteľovi vyžiadané dokumenty podľa bodov 4.3. Zmluvy alebo 

iných dokumentov, a/alebo (3) počas doby, za ktorú je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou zaplatiť 

Zhotoviteľovi odmenu alebo jej časť podľa Zmluvy. Porušenie akejkoľvek povinnosti Objednávateľa 

uvedenej v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá právo Zhotoviteľa na 

odstúpenie od Zmluvy. 

4.3. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých alebo všetkých svojich povinností podľa Zmluvy 

tretiu osobu a za tým účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou potrebnú zmluvu. Za výkon činnosti tretej 

osoby zodpovedá Zhotoviteľ vo vzťahu k Objednávateľovi, ako by konal sám. 

4.4. Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena v zozname klientov 

Zhotoviteľa, zverejňovanom vhodnou formou, ako aj medzi referenciami Zhotoviteľa.  

4.5. Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov k  

spracovanou osobných údajov Objednávateľa pre vlastné potreby Zhotoviteľa na účely súvisiace s touto 
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Zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú so Zhotoviteľom 

spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov, ktoré Zhotoviteľ získal na základe tejto 

Zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto Zmluvou, a to v rozsahu osobných údajov uvedených vo 

všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy.  

4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že zachovajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri 

plnení záväzkov z tejto Zmluvy, ako aj z Objednávky. 

4.7. Odmena špecifikovaná v bode 5.1. Zmluvy sa nepovažuje za zálohu, ide o riadnu odmenu.  

4.8. Akákoľvek zmluvná pokuta určená v Zmluve sa stáva splatnou dňom porušenia povinnosti, ktorej splnenie 

zmluvná pokuta zabezpečuje.  

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1. Za „Verejné obstarávanie“ sa pre účely Zmluvy považuje verejné obstarávanie, ktoré na základe 

rozhodnutia Objednávateľa a/alebo na základe Osobitných predpisov vyhlasuje Objednávateľ najmä 

v súvislosti so zadávaním zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb 

a súťaž návrhov. Objednávateľ vyhlasuje, že mu je zrejmé, čo sa rozumie pod Verejným obstarávaním, teda 

čo je predmetom Zmluvy. 

5.2. Za „Osobitné predpisy“ sa považujú najmä zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, a ostatné predpisy, ktoré upravujú proces a podmienky verejného 

obstarávania. 

5.3. Zmluvné strany a ich zástupcovia uzavreli Zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo Zmluvných strán, ani jej 

zástupcovia, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany a ich 

zástupcovia si Zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú. 

5.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Ak Objednávateľ 

je povinnou osobou podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a ak sa Zmluva 

alebo čiastková zmluva obsiahnutá v Objednávke podľa tohto zákona považuje za povinne zverejňovanú 

zmluvu, tak Zmluva  nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

povinnej osoby – Objednávateľa; ak Objednávateľ nemá webové sídlo, Zmluva nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Obchodnom vestníku. Ak Zmluva (ako aj Objednávka) nie je 

zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia, môže ktorákoľvek Zmluvná strana podať návrh na jej 

zverejnenie v Obchodnom vestníku. Ak Objednávateľ je povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a ak sa Zmluva  podľa tohto zákona považuje za povinne zverejňovanú 

zmluvu, tak sa Objednávateľ zaväzuje riadne zverejniť Zmluvu  v súlade s týmto zákonom a zároveň sa 

zaväzuje bez zbytočného odkladu vydať Zhotoviteľovi bezplatne písomné potvrdenie o takomto zverejnení.  

5.5. Zmluvu je možné meniť alebo zrušovať len písomne.  

5.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden si ponecháva Zhotoviteľ a jeden Objednávateľ. 

5.7. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah na základe tejto 

Zmluvy ako aj iné práva a povinnosti z toho vyplývajúce sa budú spravovať zákonom č. 513/1991 Zb. 

Obchodným zákonníkom. 

 

Za Zhotoviteľa:      Za Objednávateľa: 

Komárno, dňa: 20.10.2021     Lipové, dňa: 20.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

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

Štefan Burgel – predseda predstavenstva               Dáša Kovácsová - starostka obce 

 


