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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 

(uzatvorená v zmysle § 269 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.) 
Článok I ZMLUVNÉ STRANY 

Poskytovateľ: 
obchodné meno:  Euro Dotácie, a.s. 
sídlo:    Na Šefranici 1280/8, 010 01  Žilina 
v zastúpení:    Ing. Peter Sládek, predseda predstavenstva 
kontaktná osoba:  Ing. Martin Chachula, člen predstavenstva 
IČO:     36438766 
DIČ:    2022122520  IČ DPH: SK2022122520 
bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:    SK6609000000000424075540 
SWIFT:    SLSPSKBX 
Obchodný register:   Okresný súd Žilina, odd. Sa, vložka 10634/L 

ďalej len „poskytovateľ“ 

Objednávateľ: 
názov organizácie:  Žilinský turistický kraj 
sídlo:    Komenského 48, 011 09  Žilina 
v zastúpení:    RNDr. Peter Dobeš, predseda 
kontaktná osoba:   Ing. Iveta Chabadová, výkonná riaditeľka 
IČO:    42220238 
DIČ:    2023472847  IČ DPH:   neplatca  bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko, a.s.  
IBAN:    SK52 5600 0000 0031 4266 5001 
e-mailová adresa pre doručovanie daňových dokladov:  

iveta.chabadova@zask.sk 
Zapísané:                                 Register krajských organizácií cestovného ruchu Ministerstva            

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 10433/2012/SCR 
 ďalej len „objednávateľ" 

Článok II PREDMET ZMLUVY 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať odborné konzultácie (konzultačné 

služby) v rámci zabezpečenia procesu verejného obstarávania objednávateľovi a to v súlade so zákonom 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s pravidlami 
definovanými v súvislosti s realizáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a vlastných 
zdrojov. 

2. Predmet zmluvy zahŕňa: (A) komplexné procesné zabezpečenie výberu dodávateľa/ľov sa poskytovateľ zaväzuje realizovať 
procesné zabezpečenie zákazky na základe dielčích objednávok zo strany verejného obstarávateľa 
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a to v závislosti na postupoch verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 
a to: 
a) podlimitným postupom  
b) zákazkou s nízkou hodnotou s povinnosťou zverejnenia výzvy 
c) zákazkou s nízkou hodnotou bez povinnosti zverejnenia výzvy 

Poskytovateľ zaväzuje realizovať nasledovné kroky: 
 zabezpečovanie služieb súvisiacich s realizáciou procesnej stránky verejného obstarávania 

podľa požiadaviek verejného obstarávateľa 
 vypracovanie príslušných oznámení, t. j. výziev na predkladanie ponúk, oznámení o výsledku 

verejného obstarávania, a ich odosielanie do vestníka,  
 vypracovanie návrhu kvalifikačných predpokladov pre verejné obstarávanie (podmienky účasti) 
 vypracovanie návrhu súťažných podkladov (zmluvné podmienky obstarávania – príslušnú 

zmluvu zabezpečuje verejný obstarávateľ) vrátane zabezpečenia odovzdania a rozposielania 
záujemcom, 

 poskytovanie vysvetlení podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo súťažných 
podkladov uchádzačom/záujemcom,  

 organizačné a metodické vedenie činnosti hodnotiacej komisie, vrátane zaistenia všetkých 
podkladov, dokumentov, protokolov a administratívy, ktorá súvisí s hodnotením ponúk, 

 v prípade potreby zabezpečiť činnosti pri uplatnení revíznych postupov v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní,  

 na základe poverenie verejného obstarávateľa komunikovať s Úradom pre verejné obstarávanie 
na základe požiadaviek objednávateľa,  

 zabezpečovať ostatné činnosti súvisiace s procesnou stránkou verejného obstarávania v súlade 
so zákonom o verejnom obstarávaní, ako napr. vypracovať oznámenia o výsledku verejného 
obstarávania, správy a informácie do profilu verejného obstarávateľa (poskytovateľ 
nezodpovedá za povinnosti verejného obstarávateľa súvisiace so zverejňovaním informácií do 
profilu verejného obstarávania spojených s plnením zmluvy s úspešným uchádzačom) 

 odovzdať kompletnú dokumentáciu za realizovanú/-é zákazku/-y verejnému obstarávateľovi po 
ukončení procesu zákazky/iek 

 (B) odborné konzultačné služby v rámci ktorých sa poskytovateľ zaväzuje realizovať odborné 
konzultačné služby v spojitosti s realizáciou zákaziek v réžii verejného obstarávateľa (nad rámec 
zákaziek uvedených v bode (A)) a to na základe samostatnej požiadavky verejného obstarávateľa. 
Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať aj odborné konzultácie v súvislosti so samotným zákonom 
o verejnom obstarávaní v nadväznosti na povinnosti verejného obstarávateľa vyplývajúcich zo 
samotného zákona. 

3. Celkový rozsah konzultačných služieb je do vyčerpania finančného limitu 9 999,00 EUR bez DPH. 
Poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa na prekročenie dohodnutého rozsahu konzultačných 
služieb pred poskytnutím ďalších objednávateľom požadovaných konzultačných služieb, inak nemá 
nárok na odmenu za konzultačné služby poskytnuté nad rámec uvedeného rozsahu. 

4. Poskytovateľ je povinný postupovať pri plnení predmetu zmluvy s odbornou starostlivosťou a v záujme 
objednávateľa, zodpovedá pri tom za správnosť informácií a konzultácií poskytnutých objednávateľovi 
pri plnení predmetu zmluvy.  

Článok III CENA ZA PREDMET ZMLUVY 
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1. Zmluvné strany dohodli cenu služieb nasledovne: 
a) odmena poskytovateľa za realizáciu zákazky v podlimitnom postupe vo výške 2 800,00 EUR bez 

DPH/zákazka. 
b) odmena poskytovateľa za realizáciu zákazky postupom zákazky s nízkou hodnotou s povinnosťou 

zverejnenia výzvy vo výške 2 000,00 EUR bez DPH/zákazka. 
c) odmena poskytovateľa za realizáciu zákazky postupom zákazky s nízkou hodnotou bez povinnosti 

zverejnenia výzvy vo výške 1 000,00 EUR bez DPH/zákazka. 
d) odmena poskytovateľa za poskytovanie konzultačných služieb v rozsahu článku II tejto 

zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 45,00 EUR bez DPH/hodina. 
2. Ceny uvedené v zmluve sú bez DPH. Poskytovateľ je platcom DPH. 
3. Objednávateľ týmto dáva súhlas so zasielaním daňových dokladov v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. 

o dani z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v elektronickej forme vo formáte PDF zabezpečenom elektronickým podpisom na emailovú adresu 
uvedenú v čl.1 tejto zmluvy.  

4. Súhlas objednávateľa sa dáva na dobu neurčitú a objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné zmeny emailovej 
adresy určenej na doručovanie dokladov s predstihom oznámi poskytovateľovi. 

  Článok IV TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY 
1. Služby budú poskytované v termínoch podľa požiadaviek objednávateľa. Objednávateľ je povinný 

oznámiť svoju požiadavku na odbornú konzultáciu minimálne 2 pracovné dni pred termínom plánovanej 
konzultácie. 

2. Dohodnutá odmena poskytovateľa za realizáciu komplexných postupov zadávania zákazky je vyplácaná 
na základe vystavenej faktúry a to po odovzdaní dokumentácie z daného postupu zadávania zákazky 
poskytovateľom objednávateľovi.  

3. Dohodnutá odmena poskytovateľa za poradenskú činnosť vo verejnom obstarávaní je preplácaná na 
základe reálne uskutočnených odborných konzultácií v mesačných intervaloch. Prílohou faktúry bude 
súpis hodín realizovaných odborných konzultácií. Ak po poskytnutí konzultácie zo strany poskytovateľa 
sa preukáže, že konzultácia bola poskytnutá neodborne, má objednávateľ nárok na vrátenie 
poskytnutého plnenia vo výške, ktorá sa týka neodborne poskytnutej konzultácie. 

4. Odmena je splatná na základe vystavenej faktúry do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
V prípade ak faktúra neobsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu alebo prílohu - súpis 
realizovaných odborných konzultácií, prípadne ak súpis realizovaných odborných konzultácií 
nezodpovedá skutočne poskytnutému rozsahu konzultačných služieb má objednávateľ právo vrátiť 
poskytovateľovi faktúru na prepracovanie, pričom lehota splatnosti počas tejto doby neplynie a začína 
plynúť znova po doručení opravenej faktúry. 

  Článok V 
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ĎALŠIE DOJEDNANIA 
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy 

dozvedia, sa považujú za dôverné a ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy, za obchodné 
tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. 

 Článok VI SPLNENIE POVINNOSTI POSKYTNÚŤ SLUŽBY A TRVANIE ZMLUVY 
1. Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní odborných konzultačných služieb podľa tejto zmluvy v lehote 

24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
2. Pred lehotou uvedenou v ods. 1 tohto článku zmluva zaniká dosiahnutím celkového rozsahu 

poskytnutých služieb podľa čl. II ods. 3. 
3. Túto zmluvu je možné ukončiť kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán. 
4. Túto zmluvu môže objednávateľ vypovedať bez uvedenia dôvodu. Poskytovateľ môže zmluvu vypovedať 

iba v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 10 dní. Výpovedná lehota je 15 dní 
a začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď je možné doručiť poštou, 
osobne, faxom alebo prostredníctvom e-mailu. 

Článok VII ZMENY ZMLUVY 
1. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, číslovaného a oboma 

zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto zmluve. Ústne dohovory sú neplatné. 
   Článok VlIl ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených v záhlaví tejto 

zmluvy tieto písomne a preukazne oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu. 
2. Veci konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby riešiť podľa 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov právneho poriadku 
Slovenskej republiky (napr. Občiansky zákonník, autorský zákon a pod.). 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade príslušnej situácie, všetky ich práva a povinnosti z tejto zmluvy 
a jej dodatkov prechádzajú na ich právnych nástupcov. 

4.  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov z tejto zmluvy, alebo 
súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie 
bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy 
alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie príslušnému všeobecnému súdu 
Slovenskej republiky. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. 
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník. 
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7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, sú si vedomí 
právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 
podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Vyhlasujú, 
že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť tejto zmluvy a zmariť tak jej 
účel. 

8. Zmluvné strany sa zväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným 
konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej 
tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných 
partnerov konanie v súlade s proti korupčnými zákonmi. 

 
V Žiline, dňa 16.06.2022 V Žiline, dňa 01.06.2022 
za objednávateľa: za poskytovateľa: 

................................... .............................. RNDr. Peter Dobeš  Ing. Peter Sládek        predseda predseda predstavenstva    ........................................ Ing. Iveta Chabadová výkonná riaditeľka  


