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ZMLUVA o poskytnutí služieb č. 35/2021 
 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona 513/1991Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
 

Čl. l 

Zmluvné strany 
 

1.1    Objednávateľ :  Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10,040 23 Košice 
     
 Zastúpená:  PhDr. Darina Kožuchová - riaditeľka 
 IČO  :   00164674   

 DIČ  :   2020762524 
 IČ DPH:               SK2020762524 
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica   SPSRSKBA 
 číslo účtu :  SK23 8180 0000 0070 0006 9560  
 Zástupcovia oprávnení rokovať vo veciach zmluvných:   Ing. Gabriela Pelikánová 
 Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických:    Ing. Katarína Tacheová 
 

 (ďalej len „objednávateľ“) 
 

a  
 

Poskytovateľ :                        

názov:  DOXA architekti s.r.o 

sídlo:  Jenisejská 2, 040 12 Košice 

zastúpený:    Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD. 

     

IČO:     53 464 982 

IČ DPH:      

číslo účtu:   29 4909 6618 

IBAN:    SK50 1100 0000 0029 4909 6618  

Swift/BIC:                              TATRSKB  

právna forma: s.r.o. 

spojenie:   tel.: +421948 400 135 

e- mail: tomas.boros@tuke.sk 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

Článok II 

Východiskové údaje 
 

Táto zmluva sa uzatvára na základe vyhodnotenia zákazky s názvom:  

Poskytnutie  poradenských a konzultačných služieb pre vyhlásenie architektonickej 

súťaže návrhov s názvom: “Komplexná obnova Forgáčovho paláca – sídelnej 

budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach“  zo dňa ... 

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka poskytovateľa.  
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Článok III 

Predmet a rozsah zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie pre objednávateľa odborné a kvalifikované 

poradenské služby a konzultácie vrátane prípravy a spracovania súťažných 

podkladov pre vyhlásenie architektonickej súťaže návrhov, ktorých obsah bude 

vykazovať súlad s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), 

alebo so zákonom o verejnom obstarávaní, ktorý bude platný a účinný v dobe 

poskytovania danej služby (v prípade zmeny legislatívy) a inými právnymi predpismi 

v oblasti verejného obstarávania ako aj súlad s vnútornými - internými predpismi 

verejného obstarávateľa, ktoré sa viažu k oblasti verejného obstarávania, všetko 

podľa osobitných potrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa na odborné činnosti 

v rámci tejto vymedzenej oblasti. 

 

2. Poskytovateľ prehlasuje, že má oprávnenie poskytovať služby v rozsahu čl. III bod 1. 

 

3. Poskytovateľ zodpovedá za profesionálne poskytnutie služieb vo vlastnom mene, na 

svoje náklady a vlastnú zodpovednosť, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnuté služby prevziať v súlade s touto zmluvou 

a zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu podľa článku V tejto zmluvy. 

 

5. Poskytovateľ prehlasuje, že poskytnutie služieb nie je zaťažené vecnými právami 

tretích osôb. 

6. Termíny a rozsah poskytovania služieb v priebehu trvania zmluvy bude závisieť od 

podmienok vyhlásenej architektonickej súťaže návrhov a potrieb objednávateľa, 

budú zadávané a definované ústne alebo písomne a potvrdené zodpovednou osobou 

objednávateľa oprávneného konať vo veciach technických alebo zmluvných. 

 

Článok IV 

Vymedzenie odborných služieb  

1. V zmysle Zmluvy a za dohodnutých podmienok poskytovateľ bude poskytovať  

objednávateľovi plnenie poradenských a konzultačných služieb v oblasti 

zorganizovania  verejného obstarávania – súťaže návrhov minimálne  nie však 

výhradne v nasledovnom rozsahu: 

a) spolupráca pri príprave zámeru komplexnej obnovy a modernizácie historickej 

budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Hlavná 10.  

b) doplnenie súťažných pomôcok ( kompletizácia a nafotenie všetkých 

priestorov, 3D model) 

c) spolupráca pri zadefinovaní zadania súťaže návrhov 

d) spracovanie súťažných podmienok podľa § 123 Zákona o verejnom 

obstarávaní 

e) spracovanie overovacej štúdie 

f) konzultácie v procese prípravy a priebehu súťaže  

g) konzultácie s Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach 
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h) podieľanie sa na výbere poroty (5 členná + 2 náhradníci) podľa § 124 zákona 

o verejnom obstarávaní 

i) podieľanie sa na odbornom sprevádzaní účastníkov pri obhliadkach budovy  

j) overenie súťažných podmienok na Slovenskej  komore architektov 

k) výkon sekretára súťaže  

Komplexné odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti verejného obstarávania vo 

vyhlásenom postupe zadania zákazky – súťaž návrhov, pri vyhlasovaní postupu 

zadávania zákazky, všetko podľa zákona o verejnom obstarávaní v rámci ktorého bude 

podľa požiadaviek verejného obstarávateľa poskytovateľ  spracovávať:  

- analýzu podmienok a požiadaviek účasti v postupe zadávania zákazky 

spracovaných a navrhovaných v stanovených dokumentoch 

o vyhlásení verejného obstarávania, 

- podľa požiadaviek verejného obstarávateľa posudzovať súlad obsahu 

konkrétnych dokumentov zverejňovaných, zverejnených 

a poskytnutých v postupoch verejného obstarávania so zákonom 

o verejnom obstarávaní a analyzovať nedostatky a riziká pochybenia 

súladu so zákonom o verejnom obstarávaní v daných dokumentoch,  

 

2. Poskytovať aj ďalšiu nešpecifikovanú poradenskú a konzultačnú činnosti súvisiacu so 

zabezpečovaním postupov zadávania zákazky  súťaže návrhov  

 

Článok V 

Odmena za vykonanie práce, platobné podmienky 

1. Odmena za poskytnutie služieb v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa výzvy 

a predloženej ponuky. Cena za poskytnutie služby uvedená v prílohe č. 1 Cenová 

ponuka uchádzača je maximálna a záväzná počas platnosti zmluvy. 

 

2. Odmena za poskytnutie služieb v rozsahu podľa čl. III a predloženej ponuky: 

P. 

č. 
Názov Množstvo 

Celková 

cena  

bez DPH 

v EUR  

DPH 

v EUR 

Celková cena  

s DPH 

v EUR 

1. 

Poskytnutie  poradenských 

a konzultačných služieb pre 

vyhlásenie architektonickej 

súťaže návrhov s názvom: 

“Komplexná obnova Forgáčovho 

paláca – sídelnej budovy Štátnej 

vedeckej knižnice v Košiciach“   

komplet 4 200,00 0 4 200,00 

3. Poskytovateľ nie je platca DPH.  
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4. Podkladom pre úhradu ceny podľa tohto článku bude faktúra vyhotovená 

poskytovateľom. Faktúru za predmet zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje vystaviť po 

splnení predmetu zmluvy.  

 

5. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: 

a. označenie zákazky, 

b. pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

c. číslo zmluvy, číslo faktúry, 

d. deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

e. označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

f. fakturovanú sumu. 

 

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi do troch pracovných dní na 

doplnenie a poskytovateľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne 

plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

7. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa jej doručenia. 

 

 

Článok VI 

Platnosť a ukončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021.  

 

2. Táto zmluva zaniká: 
- písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 
- zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 
- písomným odstúpením od zmluvy v prípadoch podľa článku VII zmluvy alebo 

v ďalších prípadoch uvedených v zmluve. 
 

Článok VII 

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky 

 

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny je poskytovateľ oprávnený 

účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za 

každý začatý deň omeškania. 

 

2. Právo na náhradu škody podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nie je 

vznikom nárokov podľa vyššie uvedeného, dotknuté. 

 

3. V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy 

odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po 

tom, čo sa o tomto porušení dozvedela. Zmluvné strany považujú porušenie zmluvy 

za podstatné v týchto prípadoch: 

- nedodržanie postupov podľa  obstarávania, 

- nedodržanie dohodnutých termínov  
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4. V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany 

neoznačili ako podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka. 

 

5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej 

strany druhej zmluvnej strane. 

 

Článok  VIII 

Vyššia moc 

 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani 

ich nemôžu ovplyvniť zmluvné stany, napr. živelné pohromy, nepriaznivé počasie 

atď. 

2. O dobu trvania vyššej moci sa predlžuje lehota poskytovania služieb. Existenciu 

vyššej moci oznámi zhotoviteľ objednávateľovi. Pokračovanie v prerušených 

prácach ako aj nový termín ukončenia prác si dohodne zhotoviteľ s objednávateľom. 

 

 

Článok IX 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, 

pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných 

strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

 

2. Ak dohody uzavreté podľa bodu 1. tohto článku majú vplyv na predmet alebo termín 

splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny.  

 

 

Článok  X 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  

 

2.   Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a 

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 v 

Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, a súhlasia s 

jej zverejnením v plnom rozsahu. 

 

3. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky len 

písomne po vzájomnej dohode. 

 

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej 

strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 
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5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka 

 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdŕží po dve (2) vyhotovenia. 

 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Cenová ponuka 

poskytovateľa zo dňa 19.07.2021. 

 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa: 23.07.2021          V Košiciach, dňa: 23.07.2021 

 

 

  

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 

 

PhDr. Darina Kožuchová                                                    Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD. 

 

 


