
Zmluva
o poskytnutí odbornej pomoci

pri verejnom obstarávaní
č. vo - 05062017

uzavretá podľa § 269 a nás l. Obchodného zákonníka č 513/91 Z. z.

lo Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ:

Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
ďalej len "objednávateľ"

Obec Petrovce
Obecný úrad Petrovce 89
09431 Hanušovce nad Topľou
Miroslav Bobrík, starosta obce
OO 332 674
2020630315
č.ú.:

1.2. Poskytovateľ: paint horses, s.r.o.
Klokočov175, 072 36

Štatutárny zástupca: Ing. Marcel Molčanyi
IČO: 50 450 483
DIČ: 2120377358
Bankové spojenie: ČSOB,a.s., pobočka Michalovce
č.ú.: IBANSK70 7500 0000 0040 2393 6504
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1.,

Oddiel: Sro, vložka č. 40183/V
NEPLATCA DPH!
ďalej len "poskytovateľ"

II. Predmet zmluvy.
2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve

bude podľa potrieb objednávateľa poskytovať komplexné poradenské
služby pri verejnom obstarávaní na predmet zákazky: "Základná
a materská škola Petrovce - strecha, zateplenie a stavebné
úpravy".

2.2. V rámci poradenských služieb poskytovateľ v súčinnosti
s objednávateľom vykoná všetky činnosti potrebné pre splnenie zákazky
a pre úspešné ukončenie verejného obstarávania.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje za zrealizovaný predmet zmluvy zaplatiť
dohodnutú cenu.

III. Termín realizácie.
3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy postupne podľa

stanovených lehôt.

..



IV. Cena za realizáciu.
4.1. Cena za poskytnutie odbornej pomoci bola stanovená dohodou

zmluvných strán. Cena sa stanovuje ako pevná.
4.2. Cena za plnenie predmetu zmluvy je dohodnutá na sumu 200,· €.

Poskytovateľ nie je platcom DPH.
4.3. Vprípade zrušenia verejného obstarávania je objednávateľ povinný

uhradiť celú cenu uvedenú v bode 4.2

V. Podmienky plnenia.
5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy v súlade

s podmienkami tejto zmluvy, požiadavkami objednávateľa a v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.2. Poskytovateľ sa zaväzuje pristupovať ku všetkým poskytnutým
informáciám a podkladom ako k dôverným a uchovať ich v tajnosti voči
tretím osobám.

5.3. Poskytovateľ nesmie byť zaujatý voči záujemcom resp. uchádzačom.
5.4. Objednávateľ umožní poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení

predmetu zmluvy.

VI. Platobné podmienky.
6.1. Cena za plnenie predmetu zmluvy bude uhradená po zrealizovaní

predmetu zmluvy na základe faktúry - daňového dokladu. Splatnosť
faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

VII. Vyššia moc.
7.1. Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné

neplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto
neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Ako prípady vyššej moci platia pre
účely tejto zmluvy: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy,
štrajk ...

7.2. Ten zmluvný partner , ktorý sa odvoláva na vyššiu moc je povinný toto
oznámiť druhej strane najneskôr do 5 dní od vzniku tejto okolnosti. Na
požiadanie toho zmluvného partnera, ktorému boli avízované okolnosti
vyššej moci je povinný avizovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.

VIII. Záverečné ustanovenia.
8.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá

zmluvná strana obdrží jeden.
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8.2. Každá zmena musí byť realizovaná písomne, formou obojstranne
odsúhlaseného dodatku k tejto zmluve.

Petrovce 05.06.2017

Objednávateľ: Poskytovateľ:
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