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CENOVÝ PRIESKUM NA URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY 

 

 

v rámci realizácie cenového prieskumu pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky 

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), Vás 

žiadame o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky pod názvom „Komplexné poradenské 

služby vo verejnom obstarávaní v súvislosti so zabezpečením prímestskej autobusovej 

dopravy v Trnavskom samosprávnom kraji“. 

 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením §6 zákona o verejnom 

obstarávaní.  

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Trnavský samosprávny kraj          

Sídlo organizácie: Starohájska 10, 917 01 Trnava                  

Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič - predseda  TTSK                    

IČO: 37 836 901     
DIČ: 2021628367        

Internetová stránka: www.trnava-vuc.sk 

Bankové spojenie: štátna pokladnica 

Číslo účtu:  SK18 8180 0000 0070 0050 1106                  

                                            

Kontaktné osoby za verejné obstarávanie:  Mgr. Peter Hulín, Ing. Michaela Minárová 

Tel.: 033/5559521, e-mail: vo@trnava-vuc.sk  
 

2. Predmet zákazky:   

Verejný obstarávateľ je v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave objednávateľom 

dopravných výkonov prímestskej autobusovej dopravy na území Trnavského samosprávneho  

kraja („TTSK“), v nadväznosti na čo má aktuálne uzatvorené pre dotknutý región zmluvy 

o službách vo verejnom záujme. Na základe uvedených zmlúv prímestskú autobusovú dopravu 

na území TTSK v súčasnosti zabezpečujú 3 (traja) dopravcovia (ARRIVA Trnava, a.s., SAD 

Dunajská Streda, a.s. a SKAND Skalica, spol. s.r.o.). Platnosť zmlúv, ktorými sa zabezpečuje 

prevádzka prímestskej autobusovej dopravy v TTSK sa pre dopravcu ARRIVA Trnava končí   

k termínu 31.12.2020, pre dopravcov SAD Dunajská Streda, a.s. a SKAND Skalica, spol. s.r.o. 

sa platnosť zmlúv zhodne končí k 31.12.2021. 

 

Na plynulé a efektívne zabezpečovanie prevádzky prímestskej autobusovej dopravy aj po 

skončení platnosti zmlúv s terajšími dopravcami, TTSK pripravuje vyhlásenie verejného 

obstarávania na predmet zákazky:  Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo 

verejnom záujme pre TTSK na základe čoho dôjde k uzavretiu zmluvy/zmlúv na daný predmet 

zákazky na nasledujúce obdobie. TTSK má v nadväznosti na uvedené a s ohľadom na vysoký 

stupeň odbornosti danej problematiky a komplexnosť zákazky záujem zabezpečiť prípravu 

a realizáciu celého procesu verejného obstarávania externým poradcom, ktorý zabezpečí proces 

zadania predmetnej zákazky pre Verejného obstarávateľa „na kľúč“ t. j. komplexne po 

odbornej, technickej, procesnej aj právnej stránke (ďalej len „Verejné obstarávanie dopravcu“).      

 

V nadväznosti na vyššie uvedené Verejný obstarávateľ bude v rámci zadania zákazky 

požadovať prípravu všetkej potrebnej dokumentácie k Verejnému obstarávaniu dopravcu,  

vrátane súťažných podkladov k danému predmetu zákazky. Súčasťou súťažných podkladov 

bude okrem iného aj úplné znenie návrhu zmluvnej dokumentácie, ktorá bude uzatvorená 

s úspešným subjektom/subjektami vo vzťahu k plneniu predmetu zákazky. S prihliadnutím na 

http://www.trnava-vuc.sk/
mailto:vo@trnava-vuc.sk
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vysokú hodnotu tejto zákazky, ako aj vzhľadom na vysokú dôležitosť služieb, ktoré majú byť 

poskytované v rámci predmetu tejto zákazky, má Verejný obstarávateľ v rámci prípravy 

súťažných podkladov k Verejnému obstarávaniu dopravcu eminentný záujem okrem iného na   

príprave kvalitnej, komplexnej, prehľadnej a vyváženej technickej aj zmluvnej dokumentácie, 

na základe ktorej bude dochádzať k samotnej realizácii služieb prímestskej autobusovej 

dopravy vo verejnom záujme pre územie TTSK, pričom uvedená zmluvná dokumentácia by 

mala reflektovať aj doterajšie skúsenosti Verejného obstarávateľa súvisiace s aktuálnymi  

zmluvnými vzťahmi s terajšími dopravcami.   

 

Predmetom zákazky sú poradenské služby vo verejnom obstarávaní, ktoré zahŕňajú 

vypracovanie súťažných podkladov a zastupovanie verejného obstarávateľa pri zadávaní 

zákazky   a vyhodnotení procesu verejného obstarania na obstaranie dopravcu na zabezpečenie 

služieb pravidelnej prímestskej autobusovej  dopravy v Trnavskom samosprávnom kraji vo 

verejnom záujme. 

V predmete zákazky prevažujú analytické služby a poradenské služby pre obstarávanie, ktoré 

súvisia s návrhom modelu obstarania dopravných služieb vo verejnom záujme (služby 

prímestskej autobusovej dopravy v Trnavskom samosprávnom kraji), s prípravou a realizáciou 

celého procesu verejného obstarávania dotknutých dopravných služieb. 

 

Predmet zákazky je nasledovne etapovito rozdelený: 

1. etapa - analytická časť a prípravné trhové konzultácie   - zber a vyhodnotenie údajov 

a vstupov potrebných pre nastavenie parametrov plánovaného verejného 

obstarávaniam, najmä z pohľadu zvolenia vhodného postupu obstarávania, 

prípadného rozdelenia zákazky na časti, určenia obchodných  - zmluvných 

podmienok v nadväznosti na analýzu jestvujúcich zmluvných vzťahov medzi 

Verejným obstarávateľom a dopravcami. Súčasťou tejto etapy je aj právne 

poradenstvo týkajúce sa analýzy aktuálne platných a účinných zmlúv o službách 

vo verejnom záujme s terajšími dopravcami pri zabezpečovaní prímestskej 

autobusovej dopravy na území TTSK, príprava a realizácia prípravných 

trhových konzultácií („PTK“). 

2. etapa -  vypracovanie zadávacej dokumentácie - vypracovanie kompletných 

súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a to aj 

v kontexte PTK. Súčasťou plnenia v rámci tejto etapy je zabezpečenie prípravy 

zmluvnej dokumentácie, ktorá bude uzatvorená s úspešným uchádzačom v rámci 

Verejného obstarávania dopravcu, vrátane odporúčania formy samotnej zmluvy, 

zabezpečovacích inštitútov, pravidiel kontroly plnenia zmluvných záväzkov 

druhej zmluvnej strany, mechanizmus zmien zmluvy počas jej trvania vzhľadom 

na predvídané situácie, ktoré môžu počas jej účinnosti nastať, pričom pri tvorbe 

zmluvnej dokumentácie bude vychádzať z aktuálne platných právnych 

predpisov (legislatívy Slovenskej republiky ako aj legislatívy Európskej únie) 

vzťahujúcich sa na predmet zákazky Verejného obstarávania dopravcu, ako aj z 

pripravovaných právnych predpisov, ktorých prijatie sa predpokladá alebo ktoré 

vstúpia do účinnosti počas trvania pripravovanej zmluvnej dokumentácie a môžu 

mať vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán. Pripravovaná zmluvná 

dokumentácia by mala zároveň reflektovať aktuálne skúsenosti Verejného 

obstarávateľa s jestvujúcich zmlúv s dopravcami.   

3. etapa -  realizácia celého procesu verejného obstarávania „na kľúč“– od vyhlásenia 

verejného obstarávania až po uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom,              

t. j. vykonávanie všetkých úkonov až do zverejnenia oznámenia o výsledku 

verejného obstarávania, vrátane zastupovania verejného obstarávateľa v procese 

vysvetľovania a pri prípadných uplatnených revíznych postupoch. 
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Verejný obstarávateľ upozorňuje, že vzhľadom na komplexnosť predmetu zákazky, bude 

poskytovanie komplexných poradenských služieb prebiehať v pomerne dlhom časovom 

horizonte.  

 

Verejný obstarávateľ ďalej upozorňuje, že poradca, ktorý bude zastrešovať poskytovanie 

komplexných poradenských služieb, bude povinný realizovať činnosti, na ktoré nemá 

oprávnenie, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb (napr. osoby poskytujúce právne 

služby, osoby poskytujúce služby verejného obstarávania). 

 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná, musí obsahovať všetky 

náklady potrebné na realizáciu zákazky, t. j. všetky náklady spojené s riadnym vyhotovením 

diela podľa tejto výzvy. Vrátane nákladov potrebných na riadne vykonanie diela. 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný slovník: CPV: 71620000-0 (Analytické služby), CPV: 79418000-7 (Poradenské služby 

pre obstarávanie), 

Doplňujúce predmety:  CPV: 791100008 (Právne poradenstvo a zastupovanie) 

Predpokladaný maximálny počet hodín: 700 hodín 
 

3. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky: 

Miesto: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava  

Termín plnenia: 

1. etapa  - odo dňa účinnosti zmluvy priebežne až po okamih začatia procesu verejného 

obstarávania, 

2. etapa - najneskôr do 4 (slovom: štyroch) mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy,  

3. etapa - priebežne pri dodržaní lehôt podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

najdlhšie do vyčerpania zmluvného limitu. 

 

4. Spôsob predloženia cenovej ponuky 

Cenové ponuky žiada verejný obstarávateľ predložiť na adresu: Úrad Trnavského 

samosprávneho kraja, Starohájska č.10, 917 01 Trnava, v zalepenej obálke s heslom: 

„Komplexné poradenské služby vo verejnom obstarávaní v súvislosti so zabezpečením 

prímestskej autobusovej dopravy v Trnavskom samosprávnom kraji“ 

 

5. Lehota na predloženie cenovej ponuky: 05.11.2019  do 10:00 hod.. 

 

6. Komplexnosť dodávky: 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

 

7. Požiadavky na obsah ponuky a podmienky účasti uchádzačov: 

 

a) Cenová ponuka v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy 

Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. 

 

b) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti: 

- uchádzač musí  spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú         

v § 32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – je oprávnený 

poskytovať službu zodpovedajúcu predmetu zákazky.  
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Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa                 

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných 

portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného 

relevantného registra. 
 

- Uchádzač musí  spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú 

v § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní -  nemá uložený zákaz účasti 

vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu . 

Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením čestného vyhlásenia 

podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy 

 

c) Návrh Zmluvy o dielo – Príloha č. 3 tejto výzvy  

Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom zasahovať do obchodných podmienok, 

stanovených verejným obstarávateľom. 

Uchádzač doplní údaje vyznačené predtlačou vo vzore zmluvy (podľa svojho návrhu na 

plnenie kritéria). 

Uchádzač predloží do svojej ponuky podpísaný návrh zmluvy v jednom vyhotovení ako 

súhlas s predloženými obchodnými podmienkami. 

 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom 

jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 

úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku. 

 

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať 

za uchádzača (požaduje sa fotokópia úradne osvedčeného plnomocenstva). 
 
8. Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a kritérium vyhodnotenia ponúk: 

Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená z predložených cenových ponúk ako 

priemerná cena za 1 hodinu poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom zákazky v Eur bez 

DPH.  

 

Pokiaľ predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bude stanovená na základe predložených 

cenových ponúk, nepresiahne výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša 

ponuka bude zároveň slúžiť pre účely vyhodnotenia, t. j. verejný obstarávateľ zároveň vykoná 

výber dodávateľa na základe kritéria: 

 – najnižšia cena za 1 hodinu poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom zákazky v Eur 

s DPH  (ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v ponuke).    

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cena za 1 hodinu 

poskytnutia služieb v EUR s DPH. O úspešnosti ponuky budú uchádzači informovaní. 

 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov rozpočtu verejného obstarávateľa. Splatnosť 

faktúr  je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez  akéhokoľvek 

finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa, zároveň si vyhradzuje právo 
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nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu 

zákazky – ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádzač nesplní podmienky 

účasti, ak sa zmenia okolnosti za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.   

 

 

Prílohy: 

Formulár – Cenová ponuka 

Čestné vyhlásenie  

Návrh zmluvy o poskytovaní poradenských služieb vo verejnom obstarávaní 

  

 

 

 v. r.  

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

                                                                                                     Mgr. Július Fekiač  

                                                                         riaditeľ Úradu Trnavského samosprávneho kraja 
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Príloha č.1 

CENOVÁ PONUKA 

 

 

Predmet obstarávania: Komplexné poradenské služby vo verejnom obstarávaní v súvislosti 

so zabezpečením prímestskej autobusovej dopravy v Trnavskom samosprávnom kraji 
 

Uchádzač:  

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

 

Názov: ........................................................................ 

 

Adresa: ........................................................................ 

 

IČO: ........................................................................ 

 

Kontaktná osoba                     ........................................................................ 

 

Telefón                                                                 ......................................................................... 

   

E-mail:                                                                 ......................................................................... 

 

 

  

 

Cena obsahuje všetky náklady spojené s poskytnutím služieb. 

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke) 
 

 

 

V ................................, dňa ..................... 

 

 

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

                                podpis a pečiatka uchádzača  

   (v súlade so zápisom v obchodnom  

registri, resp. v živnostenskom registri) 

 

 

 

 

 

 

Zoznam položiek  

 

Cena bez DPH v Eur DPH v Eur 

 

Cena s DPH v Eur 

 

cena za 1 hodinu poskytnutia 

služieb, ktoré sú predmetom 

zákazky  
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Príloha č. 2  
 

 

 

 

Č E S T N É  V Y H L Á S E N I E 
 

v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Predmet obstarávania: Komplexné poradenské služby vo verejnom obstarávaní v súvislosti so 

zabezpečením prímestskej autobusovej dopravy v Trnavskom samosprávnom kraji 

 

 

 

Uchádzač ............................(Obchodné meno a sídlo), 

 

týmto čestne vyhlasujem, že ku dňu lehoty na predkladanie ponúk spĺňam podmienku účasti 

v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene                     

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – „nemá uložený zákaz účasti         

vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v 

štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“. 

      

 

 

 

V ............................, dňa ..................... 

 

 

 

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

       podpis a pečiatka uchádzač  

  (v súlade so zápisom v obchodnom   

registri, resp. v živnostenskom registri)                  
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Príloha č. 3 

 

                                                                 (NÁVRH)                                           

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB  

VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

číslo zmluvy na strane Objednávateľa: 

číslo zmluvy na strane Poskytovateľa: 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. OBJEDNÁVATEĽ 

 

Názov:    Trnavský samosprávny kraj 

sídlo:    Starohájska 10, 917 01 Trnava 

IČO:    37 836 901 

štatutárny orgán:  Mgr. Jozef Viskupič, predseda 

bankové spojenie:  

IBAN:     

SWIFT:     

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

1.2. POSKYTOVATEĽ 

 

Obchodné meno:     

sídlo/miesto podnikania:      

IČO:     

DIČ:     

IČ DPH:     

zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu 

  Oddiel:     , vložka číslo:  

konajúci prostredníctvom:  

bankové spojenie:    

BIC:     

IBAN:     

SWIFT:  

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

 

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto Zmluvu 

o poskytovaní poradenských služieb vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Zmluva”). 

 

 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

2.1. Objednávateľ na zadanie zákazky s nízkou hodnotou prieskumom trhu uskutočnil 

výberové konanie na  predmet zákazky: „Poradenské služby vo verejnom 
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obstarávaní v súvislosti so zabezpečením prímestskej autobusovej dopravy 

v Trnavskom samosprávnom kraji “ (ďalej len „Súťaž“). 

 

2.2. V rámci Súťaže Poskytovateľ predložil ponuku pre celý predmet Súťaže, ktorá bola 

Objednávateľom vyhodnotená ako úspešná. 

 

2.3. Na základe Súťaže sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy 

s náležitosťami uvedenými v jej ďalších ustanoveniach. 

 

 

3. PREDMET ZMLUVY 

 

3.1. Poskytovateľ sa touto Zmluvou zaväzuje poskytovať Objednávateľovi komplexné 

poradenské služby (technické, právne, ekonomické a obstarávacie), a to v súvislosti 

s pripravovaným obstarávaním predmetu zákazky poskytovania služieb prímestskej 

autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trnavský samosprávny kraj na obdobie 

rokov 2021 - 2030 (ďalej len „Verejné obstarávanie“).  

 

3.2. Povinnosti Poskytovateľa, uvedenej v bode 3.1. tohto článku Zmluvy, zodpovedá 

záväzok Objednávateľa prevziať od Poskytovateľa riadne a včas dodané plnenie podľa 

tejto Zmluvy a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu podľa tejto Zmluvy. 

 

 

4. SPÔSOB A ROZSAH PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 

4.1. Poskytovateľ je povinný poskytovať plnenie podľa článku  3 tejto Zmluvy (ďalej len 

„Služby“) s obsahom vyplývajúcim z tohto článku. Služby budú dodané v troch 

základných etapách, a to 1/ „analytická časť a prípravné trhové konzultácie “ (ďalej 

len „Časť 1 Služieb“), 2/ „vypracovanie zadávacej dokumentácie pre Verejné 

obstarávanie“ (ďalej len „Časť 2 Služieb“)   a 3/  „realizácia celého procesu 

Verejného obstarávania“ (ďalej len „Časť 3 Služieb“). 

 

4.2. Predmetom a obsahom Časti 1 Služieb je: zber a vyhodnotenie údajov a vstupov 

potrebných pre nastavenie parametrov Verejného obstarávania, najmä z pohľadu 

zvolenia vhodného postupu obstarávania, prípadného rozdelenia zákazky na časti, 

určenia obchodných  - zmluvných podmienok v nadväznosti na analýzu jestvujúcich 

zmluvných vzťahov medzi  Objednávateľom a dopravcami. Súčasťou tejto etapy je aj 

právne poradenstvo týkajúce sa analýzy aktuálne platných a účinných zmlúv o 

výkonoch vo verejnom záujme s terajšími dopravcami pri zabezpečovaní prímestskej 

autobusovej dopravy na území Objednávateľa ako aj príprava a realizácia/ manažment 

procesu prípravných trhových konzultácií („PTK“). 

 

4.3. Predmetom a obsahom Časti 2 Služieb je: vypracovanie kompletných súťažných 

podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pre Verejné obstarávanie 

a to aj v kontexte výsledkov PTK. Súčasťou plnenia v rámci tejto etapy je aj 

zabezpečenie prípravy zmluvnej dokumentácie, ktorá bude uzatvorená s úspešným 

uchádzačom v rámci Verejného obstarávania, vrátane odporúčania formy samotnej 

zmluvy, zabezpečovacích inštitútov, pravidiel kontroly plnenia zmluvných záväzkov 

druhej zmluvnej strany, mechanizmus zmien zmluvy počas jej trvania vzhľadom na 

predvídané situácie, ktoré môžu počas jej účinnosti nastať, pričom pri tvorbe zmluvnej 

dokumentácie bude vychádzať z aktuálne platných právnych predpisov (legislatívy 
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Slovenskej republiky ako aj legislatívy Európskej únie) vzťahujúcich sa na predmet 

zákazky Verejného obstarávania a prípadne aj z pripravovaných právnych predpisov, 

ktorých prijatie sa predpokladá alebo ktoré vstúpia do účinnosti počas trvania 

pripravovanej zmluvnej dokumentácie a môžu mať vplyv na práva a povinnosti 

zmluvných strán. Pripravovaná zmluvná dokumentácia by mala zároveň reflektovať 

aktuálne skúsenosti Objednávateľa z jestvujúcich zmlúv s dopravcami. 

 

4.4. Predmetom a obsahom Časti 3 Služieb je: realizácia celého procesu Verejného 

obstarávania „na kľúč“ od vyhlásenia Verejného obstarávania až po uzavretie zmluvy 

s úspešným uchádzačom, t. j. vykonávanie všetkých úkonov až do zverejnenia 

oznámenia o výsledku verejného obstarávania, vrátane zastupovania Objednávateľa 

v procese/procesoch vysvetľovania a pri prípadných uplatnených revíznych postupoch. 

 

4.5. Na časť Služieb, ktoré Poskytovateľ nie je oprávnený poskytovať samostatne, je 

povinný použiť odborne spôsobilú osobu (napr. osobu poskytujúcu právne služby, 

osobu poskytujúcu poradenské služby v oblasti verejného obstarávania a pod.). 

Poskytovateľ je pritom povinný poskytnúť Objednávateľovi komplexný zoznam 

subdodávateľov, ktorí sú mu známi  a to (i) do 5 (slovom: piatich) dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, (ii) do 5 (slovom: piatich) dní odo dňa akejkoľvek 

zmeny v zozname subdodávateľov. 

 

4.6. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa ďalšie, dodatočné informácie 

alebo pokyny, ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie Služieb. Pri určení 

spôsobu a metodiky poskytovania Služieb Poskytovateľ postupuje samostatne. 

 

4.7. Objednávateľ je povinný na základe riadne doručenej žiadosti, poskytnúť 

Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, v rozsahu jemu dostupných  informácií, 

podkladov ako aj  dokumentov, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre poskytovanie Služieb 

a plnenie ostatných ustanovení predmetnej Zmluvy; žiadosť bude zaslaná 

Objednávateľovi  v elektronickej podobe, a to e-mailom na e-mailovú adresu 

Objednávateľa:....................................... 

 

4.8. Poskytovateľ je povinný zaobchádzať s dokumentmi získanými od Objednávateľa tak, 

aby nedošlo k ich strate, odcudzeniu, zničeniu, alebo poškodeniu. Poskytovateľ nie je 

oprávnený vyhotovovať si z poskytnutých dokumentov kópie bez súhlasu 

Objednávateľa. S poskytnutými dokumentami Poskytovateľ nie je oprávnený nakladať 

inak ako za účelom poskytovania Služieb, najmä ich sprístupniť tretím osobám, a to ani 

po zániku/zrušení Zmluvy. Po poskytnutí Služieb je Poskytovateľ povinný všetky od 

Objednávateľa získané dokumenty vrátiť. 

 

4.9. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom súčinnosť potrebnú pre plnenie 

predmetu Zmluvy. Objednávateľ je v rámci súčinnosti potrebnej pre plnenie predmetu 

Zmluvy povinný najmä vytvoriť Poskytovateľovi pracovné prostredie v sídle 

Objednávateľa, ak to je podľa Poskytovateľa vhodné na dosiahnutie účelu 

poskytovaných Služieb.  

 

4.10. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby riadne a včas, s vynaložením odbornej 

starostlivosti  a v súlade s pokynmi Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný oznámiť 

Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistí pri realizácii predmetu plnenia podľa tejto 

Zmluvy, pokiaľ môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa.  
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4.11. Poskytovateľ nezodpovedá Objednávateľovi za dosiahnutie účelu tejto Zmluvy, ktorým 

je uzatvorenie zmluvy, ako výsledok plánovaného Verejného obstarávania. 

 

 

5. AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVA TRETÍCH OSÔB 

 

5.1. Poskytovateľ vyhlasuje, že výstupy zo Služieb nebudú zaťažené právom tretej osoby, 

budú bez faktických   a právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je Poskytovateľ 

povinný bezodkladne upraviť výstupy Služieb tak, aby nenarušovali práva tretích osôb. 

 

5.2. Poskytovateľ výlučne zodpovedá za to, že pri poskytovaní Služieb neporuší žiadne 

práva tretích osôb  a má oprávnenie s výstupom Služieb nakladať spôsobom a v rozsahu 

uvedenom v tomto článku Zmluvy. 

 

5.3. Poskytovateľ berie na vedomie, že časti výstupov Služieb môžu byť ďalej využívané, 

spracovávané a zverejňované, s čím podpisom tejto Zmluvy udeľuje svoj výslovný 

súhlas. Odovzdaním výstupov Služieb prechádzajú na Objednávateľa všetky majetkové 

práva k výstupom Služieb. 

 

5.4. Poskytovateľ v súlade s ustanovením § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský 

zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) udeľuje 

Objednávateľovi bezodplatne nevýhradnú, časovo a územne neobmedzenú licenciu na 

použitie výstupov Služieb akýmikoľvek spôsobmi, vrátane spôsobov výslovne 

uvedených v § 19 ods. 4 Autorského zákona. 

 

5.5. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie výstupov Služieb v 

rozsahu podľa bodu 5.4. tohto článku. 

 

5.6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena za udelenú licenciu  je zahrnutá v cene za 

predmet plnenia, uvedenej v článku 7.  bod 7.1 tejto  zmluvy.  

 

 

6. ČAS, MIESTO PLNENIA 

 

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby priebežne, a to: 

 

6.1.1. Časť 1 Služieb je Poskytovateľ povinný poskytovať  Objednávateľovi odo dňa 

účinnosti tejto Zmluvy priebežne až po okamih začatia procesu Verejného 

obstarávania, 

 

6.1.2. Časť 2 Služieb je Poskytovateľ povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr 

do 4 (slovom: štyroch) mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy,  

 

6.1.3. Časť 3 Služieb je Poskytovateľ povinný poskytovať Objednávateľovi priebežne 

pri dodržaní lehôt podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

6.2. Písomné výstupy Služieb budú dodané v 1 (slovom: jednom) vyhotovení v elektronickej 

forme  (vo formátoch kódovania, ktoré je možno otvoriť programami MS Office alebo 

Acrobat Reader). 
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6.3. Písomné výstupy Služieb budú vypracované v plnom rozsahu v slovenskom jazyku.  

 

6.4. Miestom poskytovania Služieb je sídlo Objednávateľa, ak si to ich výstupy z nich 

výslovne vyžadujú, inak sídlo Poskytovateľa, pokiaľ Objednávateľ výslovne neurčí 

inak, o čom je povinný Poskytovateľa v dostatočnom časovom predstihu, nie kratšom 

ako 2 (slovom: dva) pracovné dni informovať.  

 

6.5. Poskytovateľ nie je v omeškaní s poskytovaním Služieb v prípade, ak Objednávateľ 

neposkytne akúkoľvek potrebnú súčinnosť Poskytovateľovi podľa tejto Zmluvy, 

vrátane podkladov, dokumentov   a informácií majúcich vplyv na poskytovanie Služieb, 

o ktoré Poskytovateľ požiada. 

 

 

7. CENA A JEJ SPLATNOSŤ 

 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytovanie Služieb zaplatí Objednávateľ 

Poskytovateľovi odmenu  vo výške [doplní uchádzač v zmysle ponuky],-,- EUR 

(slovom: [•] eur) za 1 / hodinu poskytovania Služieb s DPH (ďalej len „Odmena“), 

a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu uvedené v príslušnej faktúre 

Poskytovateľa. Zmluvné strany sa bez ohľadu na predchádzajúcu vetu dohodli, že 

maximálna cena uhradená Objednávateľom  Poskytovateľovi za Služby podľa tejto 

Zmluvy predstavuje  [doplní uchádzač v zmysle ponuky, súčin predpokladaného 

maximálneho počtu hodín a uchádzačom ponúknutej ceny za 1 hodinu poskytnutia 

služieb v Eur s DPH],- EUR (slovom: [•] eur s DPH) (ďalej aj len Zmluvný limit)  

 

7.2. Odmena zahŕňa v sebe všetky náklady a výdavky Poskytovateľa súvisiace 

s poskytovaním Služieb.  

 

7.3. Odmena podľa bodu 7.1 vrátane DPH (dane z pridanej hodnoty) v zákonom stanovenej 

výške bude vyúčtovaná faktúrou Právneho poradcu na mesačnej báze, pričom každú 

vystavenú faktúru sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť najneskôr do 14 (slovom: štrnásť) 

dní od vystavenia predmetnej faktúry.. 

 

7.4. Odmena (resp. jej časť v súlade s bodom 7.2. tohto článku) je splatná na základe 

daňového dokladu - faktúry vystavenej Poskytovateľom po riadnom poskytnutí 

príslušnej časti Služieb, pričom súčasťou každej faktúry bude Poskytovateľom 

vyhotovený time sheet k poskytnutým Službám v danom mesiaci. V prípade, ak faktúra 

nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov Slovenskej republiky a tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený takúto 

faktúru, a to aj opakovane, vrátiť Poskytovateľovi na jej opravenie. V prípade vrátenia 

faktúry Poskytovateľovi podľa predchádzajúcej vety, neplynie lehota jej splatnosti. 

Doručením opravenej faktúry Objednávateľovi plynie nová lehota splatnosti faktúry. 

 

7.5. Objednávateľ súhlasí s elektronickou podobou doručovania faktúr, ktoré budú spĺňať 

obsahové náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 

znení neskorších predpisov. 

 

8. TRVANIE ZMLUVY 

 

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade          



Strana 13 z 15 

 

s ust. § 5a ods.1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

8.2. Zmluva zaniká : 

 

8.2.1. splnením predmetu Zmluvy, 

8.2.2. dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode, 

8.2.3. vyčerpaním Zmluvného limitu uvedeného v čl. 7, bode 7.1  tejto Zmluvy 

(vrátane ak dôjde k jeho úprave podľa čl. 12 Zmluvy), 

8.2.4. odstúpením od Zmluvy, z dôvodu podstatného porušenia tejto Zmluvy, pričom 

o podstatné porušenie  Zmluvy pôjde v prípade, ak : 

a) Poskytovateľ poruší svoje zmluvné povinnosti na splnenie ktorých sa 

zaviazal v zmysle článku 5. bod 5.1 a/alebo v zmysle článku 6. bod 6.1  

a/alebo v zmysle článku 4. bod  4.7 tejto zmluvy;  

b) Objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na plnenie ktorej sa zaviazal 

v zmysle článku 4. bod 4.7 tejto Zmluvy; 

odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

vyplývajúce z tejto zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie 

(napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú pokutu, atď.) a s výnimkou 

zmluvných  ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle  zmluvných strán alebo 

z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v platnosti aj po skočení platnosti tejto 

zmluvy. 

 

9. MLČANLIVOSŤ 

 

9.1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o všetkých jemu známych 

skutočnostiach Objednávateľa, a to predovšetkým o skutočnostiach právnej, sporovej, 

obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy, o ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením 

predmetu tejto Zmluvy, ktoré majú interný alebo dôverný charakter a ktoré majú byť 

podľa vôle Objednávateľa a/alebo ním určených osôb utajené. Za informácie, ktoré 

majú byť podľa Objednávateľa a/alebo ním určených osôb utajené sa považujú         na 

účely tejto Zmluvy všetky informácie, s ktorými sa Poskytovateľ dostane do styku, ak 

Objednávateľ výslovne neurčí, že sa nejedná o takýto druh informácií. Záväzok 

mlčanlivosti v rozsahu podľa tejto Zmluvy je platný bez časového alebo akéhokoľvek 

iného obmedzenia a to i po zániku Zmluvy. 

 

9.2. Záväzok Poskytovateľa dodržiavať mlčanlivosť podľa bodu 9.1. tohto článku sa 

nevzťahuje na také sprístupnenie skutočností, informácií a údajov, ktoré je 

Poskytovateľom realizované počas trvania Zmluvy a v rámci výkonu, resp. v priamej 

súvislosti plnením predmetu tejto Zmluvy. 

 

 

10. POŽIADAVKA FORMY  

 

10.1. Všetky právne úkony smerujúce k zmene alebo zrušeniu Zmluvy vyžadujú pre svoju 

platnosť písomnú formu.  

 

10.2. Iné právne úkony súvisiace s touto Zmluvou ako tie, ktoré sú uvedené v bode 11.1. 

Zmluvy, je možné uskutočňovať písomne, e-mailom, ak v tejto Zmluve nie je 

dohodnuté, že sa vyžaduje konkrétna forma. 

 



Strana 14 z 15 

 

 

11.        OZNÁMENIA 

 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že pre účely komunikácie s Poskytovateľom 

v súvislosti s plnením záväzkov Poskytovateľa podľa Zmluvy boli zo strany 

Objednávateľa určení títo oprávnení zástupcovia: 

[•] 

 

11.2. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že pre účely komunikácie s Objednávateľom 

v súvislosti s plnením záväzkov Objednávateľa podľa Zmluvy bol zo strany 

Poskytovateľa určený tento oprávnený zástupca: 

[•] 

  

11.3. Zmluvné strany môžu aj jednostranne počas účinnosti Zmluvy meniť osoby podľa 

bodov 11.1. a 11.2. tohto článku. Na tento účel sú Zmluvné strany povinné bezodkladne 

oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu osoby podľa bodov 11.1. a 11.2. tohto článku. 

 

11.4. Akékoľvek oznámenie, požiadavka alebo súhlas, ktorý sa bude vyžadovať alebo ktorý 

bude povolený      na základe Zmluvy, ktorý má byť podľa Zmluvy v písomnej forme, 

bude sa pokladať za doručený alebo vykonaný, ak bol osobne doručený poverenému 

zástupcovi tej zmluvnej strany, ktorej je určený, alebo ak bol poslaný doporučeným 

listom danej strane na známu adresu a tento sa dostal do sféry jej vplyvu. 

 

 

12.       ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

12.1. Akékoľvek zmeny a dodatky k Zmluve, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, musia 

byť uzatvorené v písomnej forme a musia byť očíslované. Zmluvné strany si 

uvedomujú, že uzatvorenie dodatku k Zmluve je možné len v súlade s pravidlami 

verejného obstarávania. V súlade s predchádzajúcou vetou  sa zmluvné strany výslovne 

v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov   

dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného 

obstarávania pokiaľ ide o zmenu Zmluvného limitu podľa čl. 7 bod 7.1. Zmluvy tak, že 

tento Zmluvný limit môže byť zmenený/upravený výslovnou dohodou zmluvných strán 

písomným dodatkom k tejto Zmluve  

• smerom dole aj smerom hore (t.j. zníženie aj zvýšenie Zmluvného limtu), pričom 

v prípade úpravy Zmluvného limitu smerom hore (zvýšenie), maximálna výška 

tohto zmeneného/upraveného Zmluvného limitu nesmie byť vyššia ako finančný 

limit zákazky s nízkou hodnotou, 

• zmena Zmluvného limitu je možná nie skôr ako dôjde k vyčerpaniu pôvodne 

dojednanej výšky Zmluvného limitu po úplnom poskytnutí Časti 2 Služieb podľa 

čl. 4 Zmluvy.     

 

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou sa v nadväznosti na 

článok 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17.06.2008 

o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) v znení neskorších predpisov, riadi 

právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 

12.3. Vzťahy Zmluvných strán bližšie neupravené Zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 
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zákonníka a iných aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. 

 

12.4. Pre potreby výkladu Zmluvy sa berie osobitne zreteľ aj na obsah súťažných podkladov, 

na základe ktorých sa realizovala Súťaž, ich vysvetlení v priebehu Súťaže, na základe 

ktorej bola Zmluva uzavretá, na obsah ponuky Poskytovateľa a jej prípadné vysvetlenia. 

 

12.5. Zmluvné strany sa dohodli, že na akékoľvek spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov 

o jej platnosť, zakladajú v nadväznosti na článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1215/2012 zo dňa 12.12.2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 

rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení neskorších predpisov, 

právomoc súdov Slovenskej republiky. 

 

12.6. V prípade, že akékoľvek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy je alebo sa stane 

neplatnou alebo nevynútiteľnou, potom táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť 

neovplyvňuje ostatné ustanovenia Zmluvy. 

 

12.7. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá 

slobodne, vážne    a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jej obsahu riadne 

porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju potvrdili svojimi podpismi. 

 

12.8. Zmluva je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom 

2 (slovom: dva) prevzal Objednávateľ a 2 (slovom: dva) Poskytovateľ.  

 

 

V Trnave, dňa ..............    V Trnave, dňa ............... 

 

Objednávateľ:      Poskytovateľ: 

 

 

 

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

            Mgr. Jozef Viskupič   

           predseda Trnavského samosprávneho kraja        

 

 

 

  

 


