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(d'alej len ako ,,Zmluva'o)

v zmysle ustanovenia $ 269 ods. 2 zâkona č' 513/1991 Zb' obchodný zákonnĺk v znení neskorších
predpisov (d'alej len ako,,obchodný zákonník")

znĺl-uvľlÉSTRANY
. Poskytovatel'

obchodné meno:
Sĺdlo:

MP Profit PB, s.r.o.
Hlinĺky 712125 ,017 01 PovaŽská Bystrica

DlČ:

212 016 7126

Registrácia:

obchodný register okresného súdu Trenčín,oddiel: Sro, vloŽka č. 32338/R
lng. Anton Gardian - konatel'
VŠeobecná Úverová banka, a.s.
sK46 0200 0000 0035 9710 0656
anton. qardian(Om pprofit. sk

lČo:

50 068 849

lČ opĺ:

sK212 016 7126

Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:

(d'alej iba ako ,,Poskytovatel')

1.2. objednávatel'

obchodné meno

Sídlo:

lČo:

olČĺcopH:
Registrácia:

ZastÚpený:
Bankové spojenie:
IBAN / BIC:
E-mail:

Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, s.ľ,o.

Sportovcov 340,017 01 PovaŽská Bystrica
53 153 073
sK2121306561
obchodný register okresného súdu TrenčÍn,
oddiel Sro, vloŽka č. 40391/R
Radovan Čmelo, konatel'
VÚB Banka a.s. pobočka PovaŽská Bystrica
sK44 0200 0000 0043 0856 145'l
dpmpb@dpmpb.sk
(d'alej len,'objédnávateľ")

(d'alej len ako

''objednávatel"')

(d'alej Poskytovatel' a objednávatel' spolu ako,,Zmluvné strany")

2.

ÚvoonÉ USTANoVEN|A

2'1' Poskytovatel' je obchodnou spoločnostbu založenou vzmysle prĺslušných ustanovení obchodného zákonnĺk

ostatných všeobecne zâväzných právnych predpisov platných na územíSlovenskej republiky, ktorá
disponuje skúsenost'ami a odboľnou spôsobilostbu v oblasti čerpania prostľiedkov z eurofondov a v oblasti
realizácie veľejného obstarávania vykonávaného podl'a osobltných právnych predpisov, pričom spíňa všetky
podmienky ustanovené osobitnými právnymi predpismi pre vrýkon tejto činnosti.

aa

2.2.Yzhl'adom na uvedené skutočnosti, a vzhl'adom na zâujem objednávatel'a o zabezpečenie viacerých Verejných
obstarávanĺ Poskytovatel'om, sa zmluvné strany dohodli na spolupráci, a to v rozsahu' spÔsobom a za podmienok d'alej
v Zmluve uvedených.

3.

PREDMETZMLUVY
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3.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovatel'a vykonať a zabezpeciť pre objednávatel'a Verejné obstarávanie na
zabezpečenie tovarov na predmet zâkazky ,, 5 ks autobusov " tj. poskytnutie odborných sluŽieb v oblasti zabezpečenia
procesov verejného obstarávania v zmysle zâkona i,. 343ĺ2015 Z' z' o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znenĺ neskorších predpisov (dalej len ako ,,zákon o Vo")' za podmienok d'alej určených v Zmluve.
lde najmä o poskytnutie nasledovných sluŽieb:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
s)
h)
i)

j)
k)
l)

m)

n)

vypracovaniesúťaŽnýchpodkladov,
vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
zaslanie oznámenia o vyhlásenĺ ver. obstarávania do vestníka verejného obstarávania,
sumarizácia záujemcov o Úcasť vo verejnom obstarávaní,
vyhodnotenie podmienok splnenia Účasti záujemcov - zápisnica,
zaslanĺe vyziev záĄemcom na predloŽenie ponuky'
zaslanie súťaŽných podkladov,
sumarizácia záujemcov' ktorí predloŽili ponuku,
vypracovanie cestného vyhlásenia pre kaŽdého člena komisie zÚcastňujÚceho sa na otváraní a
vyhodnocovaní ponúk,
prezenčná listina zo zasadnutia komisie na otváranĺ obálok,
Úcasť na zasadnutĺ komisie pri otváraní ponÚk,
zápisnica zo zasadnutia komisie na vyhodnotenĺ ponúk,
vypracovanie oznámenĺ o úspešnosti/neÚspeŠnosti ponuky uchádzačov,
odoslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do vestnĺku

(d'alej len ,,pľedmet zmluvy")

3.2' Predmetom zmluvy je tieŽ Zélväzok objednávatel'a zaplatiť Poskytovatel'ovi za zabezpečenie a vykonanie Verejného
obstarávania odplatu' a to za podmienok, v rozsahu a spÔsobom uvedeným v tejto Zmluve.

4.

PRÁVA A PoVlNNosTI ZMLUVNÝGH STRÁN

4.1. Poskytovatel'sa zaväzuje postupovať pri zabezpečovanÍ Verejného obstarávania s odbornou starostlivosťou avsúlade
s prÍslušnými právnymi predpismi platnými na územ í Slovenskej republiky.
4.2. objednávatel' sa zaväzuje poskytnúťPoskytovatel'ovi všetku potrebnú súčĺnnosť
a všetky ĺnformácie, podklady,
dokumenty, listiny alebo iné pĺsomnosti, ktoré má k dispozícii a ktoré od neho bude Poskytovatel' poŽadovať a ktoré sú
potrebné na splnenie povinností a predmetu zmluvy Poskytovatel'a podl'a tejto Zmluvy. Poskytovatel' vykoná Verejné

obstarávanie na základe súčinnosti poskytnutej objednávatel'om

a na

základe dokumentov

objednávatel'v rámci tejto sÚčinnosti na poŽiadanie Poskytovatel'ovi vydá.

a

informácií, ktoré

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, Že Poskytovatel' po podpise Zmluvy, v primeranej lehote, vyzve objednávatel'a na predloŽenie
dokumentov, potrebných pre vykonanie Verejného obstarávania a zároveň mu oznámi presný zoznam týchto
dokumentov a lehotu, v ktorej má tieto dokumenty Poskytovatel'ovi predloŽiť.

4.4. objednávatel'sa zaväzuje dokumenty vyŽiadané Poskytovatel'om, podl'a bodu 4.3' Zmluvy, Poskytovatel'ovi odovzdať v
lehote určenej Poskytovatel'om.

4.5. Po obdrŽaní všetkých potrebných dokumentov a informáciĺ od objednávatel'a, Poskytovatel' začne plniť svoj záväzok
vykonať Verejné obstarávanie a vykoná ho v primeranom termíne' s prihliadnutím na záujem objednávatel'a Žiadať o
finančnéprostriedky z rozpočtov programov EurÓpskych spoločenstiev. Poskytovatel'v tejto lehote tieŽ odovzdá prÍsluŠnú
dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania'

5.

oDMENA A PLAToBNÉ PoDMlENKY

5'1.

Za zabezpečenie a vykonanie VeĘného obstarávania podl'a tejto Zmluvy je objednávatel' povinný zaplalit'
Poskytovatel'ovi odmenu nasledovne

a)

:

Za zabezpeč,enie a vykonanie VeĄného obstarávania postupom Nadlimitnej zâkazky podl'a tejto ZmIuvy
je objednávatel' povinný zaplatit'Poskytovatel'ovi odmenu vo výške 2.500 ,00 EUR - 1.čast'odmeny vo
výške ĺ250'00 EUR uhradí objednávatel' Poskytovatel'ovi na základe faktúry vystavenej Poskytovatel'om, ktorÚ

je Poskytovatel'oprávnený vystaviť najskôr v deň zaslaniavýzvy na predkladanie ponúk do Vestníka Úradu pre
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výške 1250'00 EUR uhradí objednávatel' Poskytovatel'ovi na
základe faktÚry vystavenej Poskytovatel'om, ktorú je Poskytovatel' oprávnený vystaviť najskôr v deň odovzdania

Verejné obstarávanie. 2.čast' odmeny vo

dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania objednávatel'ovi
Splatnosť faktúry je 15 dnĺ.

na základe preberacieho

protokolu.

5.2. Poskytovatel' je platcom dane z pridanej hodnoty. Odmena Poskytovatel'a podl'a tejto Zmluvy sa rozumie bez dane
z pridanej hodnoty, pričom Poskytovatel'vyÚčtuje daň z pridanej hodnoty podl'a platných právnych predpisov.

sa dohodli, Že pre prĺpad uverejnenia akéhokolVek usmernenia, ktoré bude mať za následok
prepracovanie Poskytovatel'om uŽ vypracovaných dokumentov, je Poskytovatel' oprávnený fakturovať takto vzniknutý
širšĺrozsah poskýnutých sluŽieb' SluŽby podl'a tohto bodu sa Poskytovatel' zaväzuje vykonať bezodkladne po uverejnení
usmernenia. Na vykonanie týchto sluŽieb Poskytovatel' nepotrebuje súhlas objednávatel'a. odmena za takto vykonané
práce bude fakturovaná v hodinovej sadzbe €35,_ (slovom EUR tridsaťpäť),pričom súčasťoufaktÚry bude aj pracovný
výkaz Poskytovatel'a s prehl'adom odpracovaných činnostĺa rozsahu času na nich strávenom' Zmluvné strany sa dohodli'
Že minimálny rozsah odpracovaného času je 15 minÚt. objednávatel' sazaväzuje takto vystavenÚ faktúru uhradiť.

5.3. Zmluvné strany

5'4. Zmluvné strany sa dohodli a objednávatel' svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, Že v prĺpade, ak v priebehu
prípravy dokumentov Poskytovatel'om pre objednávatel'a, objednávatel' zmení svoje požiadavky a uŽ pripravené
podklady a projekty bude potrebné v zmysle poŽiadavky objednávatel'a zmeniť, doplniť alebo upraviť, čo spÔsobí ÚplnÚ
alebo čiastočnÚ zmenu pripravených podkladov je objednávatel' povinný Poskytovatel'ovi uhradiť dohodnutÚ odmenu
a rovnako uhradiť aj náklady, ktoré Poskytovatel'ovi vznikli v súvislosti s prerobením a Úpravou jednotlivých dokladov'

6.

osoBITNÉ DoJEDNANIA

6.'t. Pre prípad porušenia povinnosti objednávatel'a zaplatiť' čo ilen časťktorejkolVek platby odmeny, sa zmluvné strany
dohodli na zmluvnej pokute vo rnýške 0,01o/o z dlżnej sumy za kaŽdý deň omeškania so zaplatením dlŽnej sumy.
objednávatel'povaŽuje dohodnutÚ výšku zmluvnej pokuty za primeranÚ vzhl'adom na rozsahu poskytovaných sluŽieb zo
strany poskytovatel'a a v prípade jej uplatnenia zo strany Poskytovatel'a sa ju zaväzuje Poskytovatel'ovi zaplatiť, a to na
základe vystavenej faktúry.
6.2. omeŠkanie objednávatel'a so zaplatením, čo i len časti ktorejkolVek platby odmeny, sa povaŽuje za podstatné porušenie
zmluvnej povinnosti azakladá právo Poskytovatel'a kedykolVek odstÚpiť od Zmluvy a právo Poskytovatel'a pozastaviť
vykonávanie ktoréhokolVek svojho zâväzku zo Zmluvy. Poskytovatel' nie je v omeškaní s vykonávaním svojich zâväzkov
zo Zmluvy počas doby, za ktorú je objednávatel' v omeškaní s povinnosťou poskytnÚť sÚčinnosť a počas doby, za ktorú
je objednávatel'v omeŠkanís povinnosťou zaplatiť Poskytovatel'ovi odmenu alebo jej časťpodl'a tejto Zmluvy.
6.3. Bezdôvodné omeškanie Poskytovatel'a s ukončenímverejných obstarávaní v termínoch dohodnutých v tejto zmluve sa
povaŽuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s právom objednávatel'a odstÚpiť od Zmluvy.
6.4. Zmluvné strany sa dohodli, Že odstúpenie od zmluvy zašle zmluvná strana ako doporučenÚ zásielku na adresu uvedenÚ
v zâhlavÍ tejto zmluvy, prĺpadne na inú aktuálnu adresu druhej zmluvnej strany, ak bude v čase odstúpenia od zmluvy

znâma. Zmluvné strany sa dohodli, Že zâsielka sa bude povaŽovať za doručenú aj v prípade, ak adresát zásielku
neprevezme v odbernej lehote, a to v deň, kedy sa zásielka vráti odosielatel'ovi a aj v prípade, ak adresát odmietne
prevzatie zásielky, a to v deň odmietnutia jej prevzatia, alebo ak nebude doručená z akéhokolVek iného dôvodu'
V prípade odstúpenia od zmluvy má Poskytovatel' právo na Úhradu nákladov za uŽ vykonané činnosti pri plnenĺ predmetu

tejto zmluvy aj spolu so zmluvnou pokutou dohodnutou v čl. 6 bod 6.1 tejto zmluvy.

6.5. Poskytovatel' nie je v omeškanĺ s vykonávaním Verejného obstarávania pocas doby, za ktorÚ je objednávatel' v omeškaní
s povinnosťou poskytnÚť súčinnosťa odovzdať Poskytovatel'ovi vyŽiadané dokumenty podl'a bodov 4'3' a 4.4. Zmluvy.
Poskytovatel' je oprávnený pouŽiť na plnenie niektorých povinnostĺ podl'a Zmluvy tretiu osobu a za tým účelomuzatvoriť s
takouto treťou osobou potrebnÚ zmluvu. Za výkon činnosti tretej osoby zodpovedá Poskytovatel' vo vzťahu k
objednávatel'ovi, ako by konal sám.
6'6' Poskytovatel' sa zaväzuje, Že oprávnené kontrolné orgány budÚ môcť u neho vykonávať kontrolu obchodných
dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu objednávatel'a, a to v rozsahu a za podmienok
stanovených príslušnýmipredpismi Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev'
6.7. objednávatel' udel'uje Poskytovatel'ovi súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena
zverejňovanom vhodnou formou, ako aj medzi referenciami Poskytovatel'a.

v zozname klientov Poskytovatel'a

6.8. Poskytovatel' vyhlasuje, Že osobné Údaje objednávatel'a spracováva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016t679 o ochrane ţzických osôb pri spracÚvanĺ osobných Údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov a
rovnako v sÚlade so zákonom č. 'l8/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov aozmene a doplnenÍ niektorých zákonov'
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objednávatel'je pri spracÚvanĺ osobných údajov V postavenĺ dotknutej osoby, ktorá sa mÔŽe obracať na poskytovatel'a so
svojimi námietkami, Žiadosťami alebo pripomienkami, a to písomne na adresu poskytovatel'a uvedenú v záhlavĺ tejto
zmluvy alebo osobne. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných Údajov
Slovenskej republiky pokial'sa domnieva, Že boli porušenéjej práva v oblasti ochrany osobných údajov. objednávatel'
dáva sÚhlas k spracovanou osobných Údajov pre potreby Poskytovatel'a a na účelysÚvisiace s touto Zmluvou, v rozsahu
nevyhnutnom na naplnenie Účelu tejto zmluvy. Za týmÍo účelomje Poskytovatel' oprávnený osobné údaje sprĺstupniť
osobám, ktoré budú s Poskytovatel'om spolupracovať pri výkone činnostína splnenie účelutejto zmluvy.

7.
7.1

zÁveRecľÉusrłľoveľIł
.Za,'osobitné predpĺsy'' sa povaŽuje najmä zákon ć'' 34312015 Z.z. o verĄnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskoršíchpredpisov 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 sosobitnými predpismi
vyhlasuje objednávatel'v sÚvislosti so Zmluvou o poskytnutí nenávratného Íinančnéhopríspevku.
7.3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu,
jednom vyhotovení spolu s prílohami.

z ktorých kaŽdá zmluvná strana obdrŽĺ po

7.4.Zmluvné strany majÚ záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne. Vprípade, ak spory nebude moŽné
odstrániť dohodou, zmluvné strany sa dohodli, Že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknÚ z právnych vzťahov
vyplývajÚcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa budú rozhodovať výlucne na miestne, Vecne a funkčne
prĺsluŠnomsÚde v zmysle zákona ć'' 16012015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorŠĺchpredpisov,

7.5.Zmluvné strany sa dohodli, Že túto zmluvu je moŽné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých
platnosť sa vyŽaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísanéoprávnenými zástupcami zmluvných strán. K návrhom
dodatkov ktejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vy.1adriť pĺsomne, vlehote 14 dníod doručenia návrhu dodatku. Po
tÚ istú dobu je týmto návrhom

viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

7.6.Zmluva nadobÚda platnosť a účinnosťdňom jej podpĺsania oboma zmluvnými stranami, resp. ich oprávnenými
zástupcami. V prĺpade, ak je objednávatel' osobou s povinnosťou zverejňovať zmluvy, táto zmluva nadobúda účinnosť
deň nasledujÚci po dni zverejnenĺ na webovonl sídle objednávatel'a'.

7.7.Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumitel'né, pričom vyjadrujÚ ich slobodnú a
váŽnu vôl'u, zbavenú akýchkol'vek omylov, na dÔkaz coho pripájajú svoje podpisy.

Pĺofit PB.3.Í.o.

Poskytovatel':

objednávatel': DPMPi:ł s

@

6

Radovan

Anton Gardian - konatel'

MP Profit PB, s.r.o.

V PovaŽskej Bystrici,

DPMPB s'ľ.o.

2ç,a!.,.(2?L..

-

konatel'

V PovaŽskej Bystrici

,
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25,
dňa.''''''.'..
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