
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb 
uzavretá v zmysle $ 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

1L. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. — Poskytovateľ 
názov : EPIC Partner a.s. 

sídlo : Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno 

[00] : 48038521 
DIČ: - 2120034510 

IČ DPH z SK2120034510 
zapísaný - Obchodný register Okresného súdu Nítra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10492/N 

zast. : Štefan Burgel — predseda predstavenstva 
(ďalej len ako „Poskytovateľ“) 

1.2. .. Objednávateľ 

Názov : Obec Vydrany 
sídlo : Vydrany 71, 93016 Vydrany 
[Čo . 00228788 
DIČ - 2021129913 
zast. : Mgr. Ladislav Baládi- starosta obce 

(ďalej iba ako „Objednávateľ“) 

13. — Poskytovateľ a Objednávateľ (ďalej aj ako „Zmluvné strany“) týmto uzatvárajú medzi sebou podľa $ 269 a nasl. Obchodného 

zákonníka túto Rámcovú zmluvu o poskytnutí služieb (ďalej len aj ako „Zmluva“). 

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
2.1. Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou ktorá disponuje skúsenosťami a odbornou spôsobilosťou na Verejné obstarávanie podľa 

Osobitných predpisov, príčom splňa všetky podmienky ustanovené Osobitnými predpismi pre výkon tejto činnosti. 

3. PREDMET ZMLUVY 
3.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa odplatne pre Objednávateľa poskytnúť komplexnú poradenská činnosť prí 

procese verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pri zohľadňovaní požiadaviek 

objednávateľa. 

d.2. Komplexná poradenská činnosť pri procese verejného obstarávania v zmysle bodu 3.1 Zmluvy sa rozumejú nasledovné 

činnosti a výkony Poskytovateľa: 

aj súčinnosť pri príprave zadávacích podmienok v nadväznosti na predmet činnosti Objednávateľa a s tým súvisiacich predmetov 

zákazky 

b) poradenstvo pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky 

c) komplexnú podporu a riadenie verejného obstarávania 

d) osobné konzultácie s príslušným sprostredkovateľským a riadiacim orgánom - poskytovateľom príspevku 

c) analýza procesov verejného obstarávania 

f) posúdenie súladu realizovaných postupov s platnou legislatívou 

g) prípravu dokumentácie k zákazkám podľa aktuálneho zoznamu požadovaných dokumentov príslušných sprostredkovateľských 

a riadiacich orgánov 

h) vypracovanie súťažných podkladov, prip. výzvy na predkladanie ponúk pre vyhlásenie postupu verejného obstarávania 

i) zaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom uchádzačom pri zákazke s nízkou hodnotou podľa $ 117 ZVO 

7) preberanie ponúk a vystavenie potvrdenia o prevzatí ponuky v prípade osobného doručenia ponuky 
k) vyhodnotenie podmienok účasti, v prípade potreby spracovanie výzvy na písomné vysvetlenie ponúk v súčinnosti s 

Objednávateľom 

l) vprípade potreby spracovanie oznámenia o vylúčení ponuky 

m) spracovanie textu a odoslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom 

n) príprava a odovzdanie kompletnej dokumentácie z verejného obstarávania na archiváciu Objednávateľovi 

o) poradenstvo pri zverejňovaní aktuálnych údajov o verejnom obstarávateľovi podľa zákona o verejnom obstarávaní na webovej 

stránke obce 

p) spracovanie a zverejňovanie štvrť ročných súhrnných správ podľa $ 111 ods. 2 ZVO, resp. $ 117 ods. 6 ZVO 
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4. — Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať Verejné obstarávania pre jednotlivé zákazky Objednávateľa v zmysle tejto zmluvy na základe 
objednávky vystavenej Objednávateľom, avšak v maximálnom rozsahu uvedenom v bode 4.2. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa, 
dohodli, že Poskytovateľ svoj záväzok vykonať Verejné obstarávanie pre zákazky Objednávateľa a poskytovať komplexné služby, 
uvedené v bode 3.2. tejto Zmluvy, začne plniť po nadobudnut účinnosti zmluvy a po obdížaní všetkých dokumentov a informácií 
potrebných pre vykonanie Verejného obstarávania podľa objednávky. 

42. Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri zabezpečovaní Verejného obstarávania v súlade Osobitnými predpismi v dohodnutom 
rozsahu podľa vybraného balíka služieb. Zmluvné strany sa dohodli na balíku služieb s rozsahom služieb v rámci jedného. 
kalendárneho roka: 

  

   

  

4x Verejné obstarávanie podľa $ 117 Zákona o VO 
4241. Vypracovanie verejného obstarávania podľa $117 
4242. — Vypracovanie verejného obstarávania podľa $117 
4243. — Vypracovanie verejného obstarávania podľa $117 
4244. — Vypracovanie verejného obstarávania podľa $117 

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi (1) všetku súčinnosť (vrátane podpísania Poskytovateľom vyhotovených, 
dokumentov), (2) všetky informácie, podklady, dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, ktoré sú potrebné pre vykonanie 
Verejného obstarávania, (3) všetky informácie, podklady, dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, ktoré od neho bude 
Poskytovateľ požadovať, a ktoré sú potrebné pre vykonanie Verejného obstarávania. Poskytovateľ vykoná Verejné obstarávanie na 
základe súčinnosti poskytnutej Objednávateľom a na základe dokumentov a informácií. ktoré Objednávateľ v rám tejto 
súčinnosti Poskytovateľovi vydá. 

2. — Objednávateľ je povinný vybrať minimálne trojčlennú odbornú komisiu, ktorá bude odborne spôsobilá vyhodnotiť ponuky 
z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, 

3. — Poobdížaní všetkých potrebných dokumentov a informácií od objednávateľa Poskytovateľ vyhotoví a odovzdá plnenia z tejto 
Zmluvy Objednávateľovi jednotlivo podľa vykonaných verejných obstarávaní. Poskytovateľ môže dokumentáciu z priebehu 
verejného obstarávania odovzdať Objednávateľovi buď na osobnom stretnutí, na ktorom bude spísaný preberací protokol, alebo 
podaním na poštovú alebo kuriérsku prepravu, pričom dokumentácia sa vtákom prípade bude považovať za odovzdanú dňom, 
podania na poštovú alebo kuriérsku prepravu 

14. Zmluva sa uzatvára na rok 2020, vá až dojej vypovedania ktoroukoľvek Zmluvnou stranou. Prvým kalendárnym rokom 
poskytovania rámeových služieb je podľa dohody zmluvných strán na dobu neurčitú. 

15. Vprípade, že Verejné obstarávanie podlieha kontrole, a nebude zo strany poskytovateľa dotácie schválené, tak sa Poskytovateľ 
zaväzujete vykonať Verejné obstarávanie ešte raz bez nároku na odmenu. Poskytovateľ sa zaväzuje brať za svoje poradenstvo plnú, 
zodpovednosť. 

2— ODMENA APLATOBNÉ PODMIENKY 
24. — Za poskytnutie balíka služieb podľa bodu 4.2 Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi ročnú odmenu (cenu) vo 

výške 1200 Ear (Slovom: siedvesto euro), ktor sa Objednávateľ zaväzuje zaplaiť Poskytovateľovi na základe faktúry 
vystavenej Poskytovateľom. 

22. — Cena uvedená vbode 5. tejto zmluvy je uvedená bez dane z pridanej hodnoty (DP) a preto k nej bude pripočítaná príslušná 
sadzba DPII v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 

25. — Poskytovateľ vystav faktúu raz za kalendárny rok, vždy k 30.11. príslušného roka so splatnosťou 14 dní. 
24. — Odmenu podľa bodu .1. je objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi, aj v prípade, ak Objednávateľ nevyužije celý balík 

služieb resp. od Poskytovateľa neobjednal v danom kalendárnom roku Žiadne služby podľa teto Zmluvy. V takýchto prípadoch 
má Poskytovateľ právo na zaplatenie odmeny podľa bodu S. tejto Zmluvy za rezervovanie svojich kapacít na prípadné plnenie 
be služieb dohodnutých touto zmluvou pre Objednávateľa a za poskytovanie poradenstva podľa bodu 3.2. ods. a) až g). 

25. — Cena diela uvedená v bode Š. tejto zmluvy obsahuje aj poplaky za poštovú alebo kuriérsku prepravu, ktoré bude Poskytovateľ 
zabezpečovať v mene Objednávateľa. Objednávateľ zároveň týmio dáva súhlas, aby Poskytovateľ zabezpeč poštovú prepravu v 
mene objednávateľa, ktorá sa týka predmetu tejto zmluvy v zmysle bodu 3. 

      

  

3 OSOBITNÉ DOJEDNANIA. 
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Objednávateľ nezaplatí odmenu alebo jej časť riadne a včas, zaväzuje sa Poskytovateľovi 

zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania, 
32. — Poskytovateľ nie je v omeškaní s vykonávaním Verejného obstarávania počas doby. za ktorú je Objednávateľ (1) v omeškaní, 

5 povinnosťou poskytnúť akúkoľvek súčinnosť (vrátane podpísania stanovených dokumentov) a/alebo (2) odovzdať 
Poskytovateľovi vyžiadané dokumenty podľa bodov 4.3, Zmluvy alebo iných dokumentov, a/alebo (3) počas doby, za ktorú je: 
Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou zaplatiť Poskytovateľovi odmenu alebo jej časť podľa Zmluvy. Porušenie akejkoľvek: 
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povinnosti Objednávateľa uvedenej v tomio bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá právo Poskytovateľa na 
odstúpenie od Zmluvy. 

33. Poskytovateľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých alebo všetkých svojich povinností podľa Zmluvy tretiu osobu a za tým 
účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou potrebnú zmluvu. Za výkon činnosti tretej osoby zodpovedá Poskytovateľ vo vzťahu 
k Objednávateľovi, ko by konal súm. 

34. Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena v zozname klientov Poskytovateľa, 
zverejňovanom vhodnou formou, ako aj medzi referenciami Poskytovateľa, 

5. — Objednávateľ dáva Poskytovateľovi súhlas v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov k spracovanou osobných 
údajov Objednávateľa pre vlastné potreby Poskytovateľa na účely súvisiace s touto Zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov 
Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú so Poskytovateľom spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov, ktoré 
Poskytovateľ získal na základe tejto Zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto Zmluvou, a to vrozsahu osobných údajov, 
uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi podľa tejto Zmluvy, 

36. — Zmluvné strany sa dohodli, že zachovajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri plnení záväzkov z tejto 
Zmluvy, ak aj z Objednávky. 

3.7. Odmena špecifikovaná vbode 5.1. Zmluvy sa nepovažuje za zálohu, ide o časť riadnej odmeny. 
3.8. Výprípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa má Poskytovateľ právo na zaplatenie celej odmeny podľa bodu S. tejto 

Zmluvy za celý kalendárny rok, v ktorom písomné odstúpenie doručil Poskytovateľovi, 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
41. Za „Verejné obstarávanie“ sa pre účely Zmluvy považuje verejné obstarávanie, ktoré na základe rozhodnutia Objednávateľa 

alebo na základe Osobitných predpisov vyhlasuje Objednávateľ najmä v súvislosti so zadávaním zákažiek na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác, poskytmute služieb a súťaž návrhov. Objednávateľ vyhlasuje, že mu je zrejené, čo sa rozumie pod 
Verejným obstarávaním, teda čo je predmetom Zmluvy. 

42. — Za.Osobitné predpisy“ sa považujú najmä zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
zákonov, a ostatné predisy. ktoré upravujú proces a podmienky verejného obstarávania. 

43. — Zmluvné strany a ích zástupcovia uzavreli Zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo Zmluvných strán, ani jej zástupcovia, nekoni 
v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany aich zástupcovia si Zmluvu riadne prečítali, porozumeli 
jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú. 

44. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Ak Objednávateľ je povinnou osobou 
podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a ak sa Zmluva alebo čiastková zmluva obsiahnutú v 
Objednávke podľa tohto zákona považuje za povinne zverejňovanú zmluvu, ták Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom 
po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby — Objednávateľa: ak Objednávateľ neniá webové sidlo, Zmluva nadobúda, 
účinnosť dňom nasledujúcom po dní jej zverejnenia v Obchodnom vestníku. Ak Zmluva (ako aj Objednávka) nie je zverejnená do. 
siedmich dní odo dňa uzavretia, môže ktorákoľvek Zmluvná strana podať návrh na jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. Ak. 

Objednávateľ je povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a ak sa Zmluva podľa 
tohto zákona považuje za povinne zverejňovanú zmluvu, ta sa Objednávateľ zaväzuje riadne zverejniť Zmluvu v súlade s týmio 
zákonom a zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu vydať Poskytovateľoví bezplatne písomné potvrdenie © 
takomto zverejnení 

45. — Zmluvu je možné meniť, zrušovať alebo od nej odstúpiť en písomne. 
46. — Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden si ponecháva Poskytovateľa jeden Objednávateľ. 
4. — Zmluvné strany sa v zmysle $ 262 Obchodného zákonníka dohodl, že ich záväzkový vzťah na základe tejto Zmluvy ako aj iné 

práva a povinnosti Z toho vyplývajúce sa budú spravovať zákonom €. 513/1991 Zb, Obchodným zákonníkom, 

  jektorých 

  

   
Za Poskytovateľa: Za Objednávateľa: 

Komárno, dňa Vydrany. dňa / XY čov 

KoTČ rana 
koná 

— m i 
EPIC Pártier a.s. Obec Vy 
Štéľán Burgel - predseda predstavenstva Me 
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