
 

 
ZoMVO  

 

i 

ZMLUVA O MANAŽMENTE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 

1. ZMLUVNÉ STRANY  
 

1.1. Zhotoviteľ 
Obchodné meno: MP Profit PB, s.r.o. 
Sídlo: Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
IČO: 50 068 849 
DIČ: 212 016 7126 
IČ DPH:  SK 212 016 7126 
v zastúpení: Mgr. Peter Potecký, konateľ  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK46 0200 0000 0035 9710 0656 
E-mail: lenka.hlinkova@mpprofit.sk  
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ) 
 
1.2. Objednávateľ 
Obchodné meno:  Obec Nová Bystrica  
Sídlo:  Nová Bystrica č. 657 , 023 05  
Zastúpený:  Ing. Jozef Balačin, starosta obce  
IČO:  00314145 
DIČ:  2020553150 
IČ DPH:  obec nie je platcom DPH 
E-mail:     jozef.balacin@novabystrica.sk  
(ďalej len ako „Objednávateľ") 
 
1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu (ďalej len "Zmluva"): 

 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1. Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa práva platného na území Slovenskej republiky, ktorá 

disponuje skúsenosťami a odbornou spôsobilosťou v oblasti čerpania prostriedkov z eurofondov a verejného 

obstarávania podľa Osobitných predpisov, pričom spĺňa všetky podmienky ustanovené Osobitnými predpismi pre 

výkon tejto činnosti.  

2.2. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, a vzhľadom na záujem Objednávateľa o zabezpečenie  viacerých Verejných  

obstarávaní  Zhotoviteľom, sa zmluvné strany dohodli na spolupráci, a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej v 

Zmluve uvedených. 

2.3 Táto zmluvy je výsledkom prieskumu trhu k zákazke s názvom: Poskytnutie komplexných služieb spojených s vykonaním 
verejného obstarávania k projektu „Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie“ 

 

 

3. PREDMET ZMLUVY 

 

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať a zabezpečiť pre Objednávateľa Verejné obstarávanie cez 

elektronické trhovisko k projektu s názvom „Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - 

pokračovanie “  v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľko -Slovensko 2014 – 2020 , Prioritná 

os č. 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, kód projektu 

PLSK.01.01.00-SK-0175/17, tj. poskytnutie odborných služieb v oblasti zabezpečenia procesov verejného 

obstarávania v zmysle zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov za 

podmienok ďalej určených v Zmluve:  

- vypracovanie súťažných podkladov 

- vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 

- zaslanie oznámenia o vyhlásení ver. Obstarávania do vestníka verejného obstarávania 
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- sumarizácia záujemcov o účasť vo verejnom obstarávaní 

- vyhodnotenie podmienok splnenia účasti záujemcov – zápisnica 

- zaslanie výziev záujemcom na predloženie ponuky 

- zaslanie súťažných podkladov 

- sumarizácia záujemcov, ktorí predložili ponuku 

- vypracovanie čestného vyhlásenia pre každého člena komisie zúčastňujúceho sa na otváraní a 

vyhodnocovaní ponúk 

- prezenčná listina zo zasadnutia komisie na otváraní obálok  

- účasť na zasadnutí komisie pri otváraní ponúk  

- zápisnica zo zasadnutia komisie na vyhodnotení ponúk  

- vypracovanie oznámení o úspešnosti/neúspešnosti ponuky uchádzačov  

- odoslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do vestníku 

- zabezpečenie dokladov z použitého postupu verejného obstarávania pre archiváciu 

- a ďalšie 

3.1.1. záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za zabezpečenie a vykonanie Verejného obstarávania 

odplatu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve. 

 

 

4. VYHOTOVENIE DIELA 

 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zabezpečovaní Verejného obstarávania s odbornou starostlivosťou. 

Zhotoviteľ je najmä povinný postupovať v súlade Osobitnými predpismi. 

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť a všetky informácie, podklady, dokumenty, 

listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, a ktoré od neho bude Zhotoviteľ požadovať, potrebné na 

splnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vykoná Verejné obstarávanie na základe súčinnosti 

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

na požiadanie Zhotoviteľovi vydá. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ po podpise Zmluvy v primeranej lehote vyzve Objednávateľa na 

predloženie dokumentov potrebných pre vykonanie Verejného obstarávania a zároveň mu oznámi presný zoznam 

týchto dokumentov a lehotu, v ktorej má tieto dokumenty Zhotoviteľovi predložiť. 

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje dokumenty vyžiadané Zhotoviteľom podľa bodu 4.3. Zmluvy Zhotoviteľovi odovzdať v 

lehote určenej Zhotoviteľom podľa bodu 4.3. Zmluvy. 

4.5. Po obdržaní všetkých potrebných dokumentov a informácií od Objednávateľa Zhotoviteľ začne plniť svoj záväzok 

vykonať Verejné obstarávanie a vykoná ho v primeranom termíne s prihliadnutím na záujem Objednávateľa žiadať 

o finančné prostriedky z rozpočtov programov Európskych spoločenstiev. Zhotoviteľ v tejto lehote tiež odovzdá 

príslušnú dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania. 

4.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonávať podľa tejto zmluvy a bude v súlade 

s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

 

5. ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1. Za zabezpečenie a vykonanie Verejného obstarávania podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť 

Zhotoviteľovi spolu odmenu vo výške 3.000,00 EUR s DPH za  verejné obstarávanie. Úhrada bude realizovaná 

postupne:  
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a) Prvú časť odmeny vo výške 1.500,00 EUR  sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť do 15 dní od zverejnenia 

výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku Verejného obstarávania.  

b) Druhú časť odmeny vo výške 1.500,00 EUR sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť do 15 dní od odovzdania 

kompletnej dokumentácie z  vykonaného verejného obstarávania Objednávateľovi (podmienené kladnou 

hodnotiacou správou z kotroly VO) a to na základe preberacieho protokolu vystaveného Zhotoviteľom. 

 

5.2. Zhotoviteľ je platcom dane z pridanej hodnoty, cena je uvedená s DPH. Odmena Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa 

rozumie aj s daňou z pridanej hodnoty. 

 

 

6. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

 

6.1. Pre prípad porušenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť čo i len časť ktorejkoľvek platby odmeny sa zmluvné 

strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením dlžnej 

sumy. 

6.2. Omeškanie Objednávateľa so zaplatením čo i len časti ktorejkoľvek platby odmeny sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvnej povinnosti. 

6.3. Bezdôvodné omeškanie Zhotoviteľa s ukončením verejných obstarávaní v termínoch uvedených v bode 3.2. sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s právom Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy. 

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

omeškaní s povinnosťou poskytnúť súčinnosť a odovzdať Zhotoviteľovi vyžiadané dokumenty podľa bodov 4.3. a 

4.4. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých 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. 

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené kontrolné orgány budú môcť u neho vykonávať kontrolu obchodných 

dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu Objednávateľa, a to v rozsahu a za podmienok 

stanovených príslušnými predpismi Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev. 

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

zverejňovanom vhodnou formou, ako aj medzi referenciami Zhotoviteľa. 

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

osobných údajov Objednávateľa pre vlastné potreby Zhotoviteľa na účely súvisiace s touto Zmluvou a k 

poskytnutiu osobných údajov Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú údajov, ktoré budú so Zhotoviteľom na 

poskytovaní Služieb 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. 

Objednávateľ tiež súhlasí, aby Zhotoviteľ mohol získavať jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným 

zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosič informácií. 

 

 

 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

7.1. 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. 

7.2. Za „Verejné obstarávanie" sa pre účely Zmluvy považuje verejné obstarávanie, ktoré v súlade s Osobitnými 

predpismi vyhlasuje Objednávateľ v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP. 
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7.3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení 

Zmluva je uzavretá dňom podpisu oboch zmluvných strán. 

7.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianského zákonníka v znení neskorších 

predpisov.  

7.5. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich 

slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

7.6. Zmluva je platná dňom jej podpisu a účinná nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. 

 

 

Za Zhotoviteľa:                       Za Objednávateľa: 

 

 

 

 

 

_________________________________________                   _________________________________________ 

 

MP Profit PB ,s.r.o.      Obec Nová Bystrica  

Mgr. Peter Potecký, konateľ     Ing. Jozef Balačin, starosta obce  
 

 

             

V Považskej Bystrici, dňa 25.02.2021      V Novej Bystrici, dňa 26.02.2021  

 


