
 

ČIASTKOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) 

 

 
 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky 
Sídlo: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu 
 Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

 

 
IČO: 30 416 094 
DIČ: 2020799209 
Bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IBAN:  

 

 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
a 

 

 
Dodávateľ:  
Obchodné meno:  KPMG Slovensko spol. s.r.o. 
so sídlom:  Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 811 02 
štatutárny orgán: Ing. Ľuboš Vančo, konateľ 
zastúpený: Mgr. Peter Borák, prokurista 
 Ing. Rudolf Sedmina, prokurista 
IČO: 31 348 238 
IČ DPH: SK 7020000053 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:  
IBAN:  
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel s.r.o. vložka 4864/B 

 

 
(ďalej len „dodávateľ“ a spoločne „zmluvné strany“) 

 
 
 
Na základe Rámcovej dohody č. 823/D140/2014 uzavretej medzi objednávateľom a dodávateľom dňa 
11.9.2014 (ďalej len „rámcová dohoda“) zmluvné strany uzatvárajú túto Čiastkovú zmluvu o poskytovaní 
služieb (ďalej len „zmluva“). 



 

1. Predmet zmluvy 
 

 

1.1. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi služby zamerané na 

vytvorenie Štúdie uskutočniteľnosti pre projekt zameraný na vytvorenie Registra bytov v súlade 

s požiadavkami na spracovanie štúdií uskutočniteľnosti v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra. Spôsob spracovania a obsah štúdie uskutočniteľnosti bude v súlade s platnými 

pravidlami pre vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti platnými a dostupnými v čase podpisu tejto 

čiastkovej zmluvy, ktoré sú uvedené v dokumentoch: 

 Metodické usmernenie pre spracovanie štúdií uskutočniteľností v rámci Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra, 

 Metodický pokyn k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov 

projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v 

programovom období 2014 – 2020. 

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dodávateľovi cenu podľa čl. 2 zmluvy. 

1.3. Podmienky poskytovania služieb, ktoré sa zaväzuje dodávateľ poskytovať objednávateľovi podľa 

tejto zmluvy sú vymedzené ustanoveniami rámcovej dohody. 
 

 
 

2. Cena a platobné podmienky 
 

 
2.1. Cena za plnenie predmetu čiastkovej zmluvy je stanovená na základe sadzieb za osobohodinu 

príslušnej roly, pričom štruktúra ceny je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Celková cena za 

poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy je 69 951,00 Eur bez DPH (slovom: 

šesťdesiatdeväťtisícdeväťstopäťdesiatjeden  Eur bez DPH), 83 941,20 Eur s DPH (slovom: 

osemdesiattritisícdeväťstoštyridsaťjeden Eur dvadsať centov s DPH). 

2.2. Cena podľa bodu 2.1. zmluvy zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s poskytovaním služieb 

podľa bodu zmluvy. 

2.3. Právo na zaplatenie ceny vznikne dodávateľovi na základe faktúry vystavenej po dosiahnutí 

fakturačných míľnikov alebo podpísaním výkazu skutočne realizovaných prác. Súčasťou každej 

faktúry bude podpísaný preberací protokol. 
 
 
 
 

3. Záverečné ustanovenia 
 

 
 

3.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadväznosti na § 5a ods. 1 

a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

3.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 15.03.2016. 

3.3. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží dodávateľ a štyri 

(4) rovnopisy obdrží objednávateľ. 

3.4. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť vykonané len písomne, formou číslovaného dodatku k zmluve 

podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3.5. Dodávateľ do 7 dní od podpisu zmluvy zmluvnými stranami pripraví riadiaci a plánovací dokument, 

obsahujúci o.i.: 

 nominovaného projektového manažéra za stranu dodávateľa 
 zoznam pracovníkov a ich pridelenie do zoznamu rolí uvedených v rámcovej dohode, 

ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy, 
 detailný harmonogram jednotlivých výstupov v súlade s bodom 1.1 zmluvy. 



 

3.6. Riadiaci a plánovací dokument predloží dodávateľ projektovému manažérovi objednávateľa/Projektu 

na schválenie. Uvedený dokument môže byť v priebehu platnosti zmluvy modifikovaný na základe 

potrieb Projektu, pričom všetky navrhované zmeny budú podliehať schváleniu projektového 

manažéra objednávateľa/Projektu. 

3.7. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Ak 

sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa 

obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá účelu a právnemu 

významu pôvodného ustanovenia zmluvy. 

3.8. Vzťahy medzi zmluvnými stranami v zmluve neupravené sa spravujú rámcovou dohodou. 

3.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy, ich zmluvná 

voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť 

zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej 

strane na základe tohto vyhlásenia. 

3.10. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí: 

Príloha č. 1 Rozsah poskytovaných služieb a ceny. 
 
 
 
 

v Bratislave dňa v Bratislave dňa 

 
za objednávateľa: 

 
za dodávateľa: 

 
 
 

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

 
 
 

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

Ing. Martin Čatloš 
vedúci služobného úradu 

Mgr. Peter Borák 
prokurista  

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

.................................................... 
 Ing. Rudolf Sedmina 

prokurista  



 

 

Príloha č. 1 k zmluve – Rozsah poskytovaných služieb a ceny 
 
 

1. Štruktúrovaný rozpočet 
 

 
P.č. 

 
Názov výdavku 

 
MJ 

 

Počet 
jednotiek 

 

Jednotková cena 
bez DPH (v EUR) 

 

Celková cena bez 
DPH (v EUR) 

 

DPH 
(v EUR) 

 

Celková cena s DPH 
(v EUR) 

1 Rola experta pre riadenie projektov osobohodina 240 99 23 760,00 4 752,00 28 512,00 

2 Rola experta pre finančné riadenie osobohodina 0 95 0 0 0 

3 Rola experta pre riadenie rizík osobohodina 159 95 15 105,00 3 021,00 18 126,00 

4 Rola experta pre riadenie publicity osobohodina 0 95 0 0 0 

5 Rola experta pre eGovernment osobohodina 314 99 31 086,00 6 217,20 37 303,20 

6 Rola expert pre bezpečnosť osobohodina 0 95 0 0 0 
 

2. Fakturačné míľniky 

Pre fakturovanie celkovej ceny je stanovený jeden fakturačný míľnik. Fakturačný míľnik zodpovedá 100 percentám z realizovaného počtu jednotiek uvedených 

v bode 1. Štruktúrovaný rozpočet. Fakturačný míľnik bude po ukončení poskytovania služieb podľa tejto čiastkovej zmluvy. 

 

 


