Mandátna zmluva
uzatvorená podľa § 566 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zmluva“)
Čl. I. Zmluvné strany
1.
Mandant :
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V zastúpení :

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE
Rastislavova 43, 040 01 Košice
00 606 707
2021141969
SK202114969
MUDr. Ján Slávik, MBA, generálny riaditeľ
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., výkonný riaditeľ pre LPS
Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou vydanou Ministerstvom zdravotníctva SR, č.
1842/1990 – A/I – 2 zo dňa 18.12.1990
Bankové spojenie :
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN :
SK06 8180 0000 0070 0026 0550
BIC/SWIFT :
SPSRSKBA
(ďalej len „UNLP“)
2.
Mandatár :
MATEO GROUP s.r.o.
Sídlo :
Ulica Ružindolská 3171/3, 917 01 Trnava
IČO :
52 646 327
DIČ:
2121119165
IČ DPH :
nie je platcom DPH
V zastúpení :
Ing. Zuzana Mrázová, konateľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 45541/T
IBAN :
SK49 8330 0000 0025 0171 3892
BIC/SWIFT :
FIOZSKBAXXX
(ďalej len „MATEO GROUP“)
Čl. II. Úvodné ustanovenia
1. UNLP v rámci plnenia svojich úloh obstaráva dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie
služieb postupom stanoveným zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 343/2015 Z. z.“).
2. MATEO GROUP prehlasuje, že je oprávnený na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy
a zaväzuje sa plnenie tejto zmluvy realizovať osobne.
3. UNLP je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
4. Túto zmluvu uzatvára UNLP s MATEO GROUP ako úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania
realizovaného objednávateľom podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. (Výzva na predloženie ponuky, evidenčné
číslo zákazky : UNLP-2021-23-ZsNH-PT, značka : 113/2021- OdVO, zo dňa 7.7.2021) na predmet zákazky
s názvom : „Služby v oblasti verejného obstarávania“ v súlade s Cenovou ponukou MATEO GROUP zo dňa
14.7.2021 (elektronickou poštou).
Čl. III. Predmet zmluvy
1. MATEO GROUP ako mandatár sa zaväzuje na základe tejto zmluvy, že pre UNLP ako mandanta na jeho účet
zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť, ktorá je špecifikovaná v bode 2. tohto článku, uskutočnením
právnych úkonov v mene UNLP ako mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a UNLP ako mandant sa
zaväzuje zaplatiť MATEO GROUP za to odplatu podľa tejto zmluvy.

2. Obchodnou záležitosťou v zmysle bodu 1. tohto článku je príprava a realizácia verejného obstarávania
v zmysle zák. č. 343/2015 Z. z. elektronickou formou prostredníctvom certifikovaných systémov pre
elektronické verejné obstarávanie ERANET a JOSEPHINE a to pre 12 nadlimitných zákaziek na obstaranie
dodania tovarov a poskytnutie služieb v rozsahu činností uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3. Predmetom tejto zmluvy je aj poskytnutie konzultácií, najmä nie však výlučne formou osobného
prejednania a písomných vyjadrení ; obsah konzultácií musí súvisieť so zabezpečením realizácie verejného
obstarávania na zákazky podľa bodu 2. tohto článku. Rozsah konzultácií nie je časovo, ani inak obmedzený.
Čl. IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. MATEO GROUP sa zaväzuje poskytnúť UNLP služby v oblasti verejného obstarávania súlade s právnymi
predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, internými predpismi UNLP, pričom je povinný sledovať
a pri plnení zmluvy implementovať do procesu plnenia tejto zmluvy všetky ich zmeny
2. UNLP sa zaväzuje poskytnúť MATEO GROUP všetku potrebnú súčinnosť, najmä tým, že MATEO GROUP v
dohodnutom čase postúpi / oznámi všetky informácie, poskytne prístup do systému ISZÚ Úradu pre verejné
obstarávanie a predloží mu všetky dokumenty potrebné pre riadne realizovanie procesu verejného
obstarávania na daný predmet Zákazky.
3. MATEO GROUP sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri plnení tejto
zmluvy dozvie a to bez ohľadu na to, či ich UNLP označí ako dôverné, alebo či sú predmetom obchodného
tajomstva.
4. MATEO GROUP je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade so zák. č.
343/2015 Z. z., konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne prostriedky a v záujme UNLP
uplatňovať všetky právne úkony, ktoré podľa svojho presvedčenia a odborného posúdenia považuje za
prospešné na účel riadneho vykonania plnenia podľa tejto zmluvy. MATEO GROUP je tiež povinný dbať na
účelnosť a hospodárnosť poskytovaného plnenia v zmysle tejto zmluvy v záujme čo najefektívnejšieho
dosiahnutia cieľov stanovených UNLP a minimalizovania nákladov UNLP.
5. MATEO GROUP je povinný skontrolovať podklady, dokumenty ako aj informácie poskytnuté mu UNLP
v rámci poskytovania súčinnosti a upozorniť UNLP na ním zistené ich nedostatky alebo ich nekompletnosť.
6. MATEO GROUP je povinný realizovať plnenie tejto zmluvy podľa písomných pokynov UNLP a v súlade so
záujmami UNLP, je povinný písomne oznámiť UNLP všetky okolnosti, ktoré zistil pri alebo v súvislosti
s plnením tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov UNLP.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vo veci plnenia tejto zmluvy budú komunikovať elektronicky, čím nie je
dotknutá ich dohoda o písomnej komunikácií a doručovaní v čl. IX. bod 1 tejto zmluvy. Za dodržanie
písomnej formy sa považuje aj elektronická pošta, ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak.
Čl. V. Cena a platobné podmienky
1. Cena za realizáciu plnenia podľa čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a to vo výške spolu
38 880,00 € bez DPH, slovom
tridsaťosemtisícosemstoosemdesiat euro. K uvedenej cene bude pripočítaná DPH vo výške podľa platných
právnych predpisov SR.
Kalkulácia ceny : Cena za realizáciu procesu verejného obstarávania v zmysle zák. č. 343/2015 Z. z.
v rozsahu činnosti podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy pre 1 (jednu) zákazku je 3 240,00 € bez DPH, slovom:
tritisícdvestoštyridsať euro. K uvedenej cene bude pripočítaná DPH vo výške podľa platných právnych
predpisov SR.
Uvedená jednotková cena je konečná, zahŕňajúca všetky náklady MATEO GROUP vynaložené na plnenie
alebo v súvislosti s plnením tejto zmluvy a zahŕňa v celom rozsahu aj konzultácie vzťahujúce sa k danej
zákazke ( čl. III. bod 3 tejto zmluvy).
2. UNLP sa zaväzuje za riadne a včas poskytnuté plnenie uhradiť MATEO GROUP dohodnutú zmluvnú cenu
podľa tohto článku.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že UNLP uhradí MATEO GROUP zmluvne dohodnutú cenu uvedenú v bode 1.
tohto článku za každý zrealizovaný proces verejného obstarávania t.j. za každú zákazku osobitne a to po
ukončení procesu verejného obstarávania na danú zákazku. Ukončením procesu verejného obstarávania sa
pre účely platby rozumie uzatvorenie (podpísanie) zmluvy s úspešným uchádzačom alebo zrušenie postupu
vo verejnom obstarávaní.

4. UNLP uhradí dohodnutú zmluvnú cenu podľa tohto článku na základe faktúry vystavenej MATEO GROUP,
pričom táto musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí zároveň obsahovať označenie tejto zmluvy (číslo
zmluvy), špecifikáciu fakturovaného plnenia a podpis oprávnenej osoby.
5. Ak UNLP zistí nesprávnosť alebo neúplnosť faktúry, je oprávnená vyzvať MATEO GROUP, aby nedostatky
odstránil alebo doplnil. MATEO GROUP je povinný opätovne doručiť faktúru UNLP bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy UNLP na opravu faktúry. Po opätovnom doručení MATEO GROUP
opravenej/doplnenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti podľa bodu 6. tohto článku.
6. Každá jednotlivá faktúra je splatná do 60 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry UNLP. MATEO
GROUP je povinný vystaviť každú jednotlivú faktúru najneskôr do 5-teho pracovného dňa v mesiaci
nasledujúcom po mesiaci v ktorom bolo plnenie poskytnuté t.j. po mesiaci v ktorom bol ukončený proces
verejného obstarávania podľa čl. V. bod 3. tejto zmluvy pre konkrétnu zákazku. UNLP uhradí zmluvnú cenu
podľa tohto článku bezhotovostným bankovým prevodom na účet MATEO GROUP uvedený v čl. I. tejto
zmluvy alebo na iný účet, uvedený na faktúre.
Čl. VI. Miesto a čas plnenia
1. MATEO GROUP bude svoju činnosť podľa tejto zmluvy vykonávať v sídle UNLP aj v sídle MATEO GROUP, ak
sa zmluvné strany pre konkrétnu činnosť nedohodnú inak.
2. Plnenie podľa tejto zmluvy MATEO GROUP odovzdá UNLP v sídle UNLP.
3. MATEO GROUP je povinný realizovať predmet plnenia t. j. proces verejného obstarávania na dané zákazky,
pri zachovaní všetkých zákonných lehôt v zmysle zák. č. 343/2015 Z. z.. a lehôt a podmienok/pokynov
zadaných UNLP vo vzťahu ku konkrétnej zákazke.
4. Predmet zmluvy sa považuje za splnený uzatvorením (podpísaním) zmluvy s úspešným uchádzačom alebo
dňom zrušenia postupu vo verejnom obstarávaní.
5. MATEO GROUP je povinný 1-krát za 14 kalendárnych dní a vždy na základe písomnej výzvy UNLP podať
UNPL písomnú informáciu o aktuálnom stave procesov verejného obstarávania na dané zákazky
(informácia o každej zákazke osobitne, s uvedením vykonaných úkonov a dátumov ich vykonania) a to
zaslaním na adresu obstaravanie.snp@unlp.sk .
Čl. VII. Doba platnosti zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 12 mesiacov odo dňa jej účinnosti.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou skončí uplynutím doby dohodnutej zmluvnými stranami v bode 1.
tohto článku alebo písomnou dohodou zmluvných strán alebo vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy jednou zo zmluvných strán z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve.
4. UNLP je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany MATEO GROUP.
Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje skutočnosť, ak MATEO GROUP:
a) poskytuje/realizuje plnenie v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve a vadné plnenie ,
MATEO GROUP neodstránil napriek písomnému upozorneniu UNLP v primeranej dodatočnej lehote
poskytnutej mu na tento účel,
b) v rozpore s touto zmluvou neposkytoval/nerealizoval plnenie po dobu dlhšiu ako
1 mesiac alebo písomne prejavil úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,
c) bez predchádzajúceho súhlasu UNLP previedol všetky alebo niektoré práva alebo záväzky
vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby alebo
d) neplní predmet zmluvy v súlade s ustanoveniami zák. č. 343/2015 Z. z.
e) opakovane t.j. viac ako 2-krát nesplnil povinnosti podľa čl. VI. bod 5. tejto zmluvy.
5. MATEO GROUP je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok
zo strany UNLP. Za podstatné porušenie zmluvných podmienok sa považuje skutočnosť, ak UNLP:
a) neposkytuje MATEO GROUP súčinnosť nevyhnutnú na riadne poskytnutie/realizáciu plnenia
zo
strany MATEO GROUP,
b) neposkytne MATEO GROUP relevantné informácie týkajúce sa verejného obstarávania,
ktoré
by
mohli mať vplyv na uzavretie tejto zmluvy alebo na postup MATEO GROUP pri
plnení
tejto zmluvy,

c) vyžaduje od MATEO GROUP úkony/činnosť alebo inú formu plnenia, ktorú možno
kvalifikovať ako protizákonnú.
6. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Odstúpenie
od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej strane na adresu jej sídla.
7. V prípade, ak dôjde k skončeniu platnosti zmluvy pred uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená (podľa
bodu 1. tohto článku), má MATEO GROUP nárok na zaplatenie časti ceny podľa Čl. IV. bod 1 tejto zmluvy,
ktorá zodpovedá už poskytnutému plneniu podľa tejto zmluvy ku dňu skončenia jej platnosti. MATEO
GROUP je oprávnený už poskytnuté plnenie podľa tejto zmluvy ku dňu skončenia jej platnosti fakturovať v
rozsahu skutočne poskytnutého plnenia podľa tejto zmluvy odsúhlaseného UNLP.
čl. VIII. Majetkové sankcie
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania podmienok plnenia uvedených v čl. IV. , čl. VI. okrem
bodu 5, čl. IX. bod 8. tejto zmluvy zo strany MATEO GROUP je UNLP oprávnený uplatniť si vo vzťahu
k MATEO GROUP nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a MATEO GROUP je povinný zaplatiť UNLP za každý
jednotlivý prípad porušenia zmluvných podmienok zmluvnú pokutu vo výške 500,00 €, slovom päťsto
euro. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry MATEO
GROUP.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinností uvedených v čl. VI. bod 5 tejto zmluvy zo
strany MATEO GROUP je UNLP oprávnený uplatniť si vo vzťahu k MATEO GROUP nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty a MATEO GROUP je povinný zaplatiť UNLP za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných
podmienok zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 €, slovom jedentisíc euro. Zmluvná pokuta je splatná
v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry MATEO GROUP.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia podmienok plnenia uvedených v čl. IX. body 5, 6., a 7.
tejto zmluvy zo strany MATEO GROUP t.j. ak MATEO GROUP postúpi pohľadávku , ktorá mu vznikne z tohto
zmluvného vzťahu ako veriteľovi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu UNLP alebo
vykoná právny úkon vedúci k zmene v osobe veriteľa, je MATEO GROUP povinný zaplatiť UNLP zmluvnú
pokutu vo výške 3 888,00 €, slovom : tritisícosemstoosemdesiatosem euro, za každý jednotlivý prípad
porušenia zmluvných podmienok . Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa
doručenia faktúry MATEO GROUP.
4. Uplatnením majetkových sankcii podľa tohto článku nie je dotknuté právo poškodenej
zmluvnej
strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje majetková
sankcia
(majetková sankcia sa nezapočíta na náhradu škody).
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Čl. IX. Spoločné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa
bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak nie je v zmluve výslovne uvedená iná forma
doručovania. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne
písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si
adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň
úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát
neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa
považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
Osoby oprávnené konať za MATEO GROUP vo veciach plnenia tejto zmluvy (kontaktné osoby) :
a/ Mgr. Rastislav Mráz, tel. č. 0905186719, e-mail : efektivne.obstaravanie@gmail.com.
Osoby oprávnené konať za UNLP vo veciach plnenia tejto zmluvy :
a/ Ing. Dušan Weinwurm, tel. č. 0918823606, e-mail : dusan.weinwurm@unlp.sk ,
b/ Ing. Jana Lesayová, tel. č. 055 6153010, e-mail : jana.lesayova@unlp.sk .
c/ Ing. Viera Čontofalská, tel. č. 055 6153151, e-mail . : viera.contofalska@unlp.sk
MATEO GROUP zodpovedá za správnosť a zákonnosť vykonania verejného obstarávania podľa tejto
zmluvy. MATEO GROUP zodpovedá za škodu spôsobenú UNLP plnením a pri plnení tejto zmluvy a zaväzuje
sa ju uhradiť v celom rozsahu. Škodou pre účely tejto zmluvy sa rozumejú aj prípadné pokuty alebo iné
majetkové sankcie, v prípade, že budú UNLP uložené v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu MATEO GROUP ako
veriteľovi, MATEO GROUP nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu UNLP ako
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dlžníka. Písomný súhlas za UNLP je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie pohľadávky
MATEO GROUP bez predchádzajúceho písomného súhlasu UNLP je neplatné s odkazom na § 525 ods. 2
zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
MATEO GROUP sa zaväzuje, že nevykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu UNLP ako dlžníka,
žiadny právny úkon, ktorým by bola alebo ktorého dôsledkom by bola alebo mohla byť zmena v osobe
MATEO GROUP ako veriteľa, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie
však výlučne, pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky,
nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojim veriteľom a to vo vzťahu k pohľadávkam, vrátane
príslušenstva, ktoré ku dňu platnosti tejto Zmluvy existujú a ktoré v budúcnosti vzniknú z ich akéhokoľvek
vzájomného zmluvného vzťahu MATEO GROUP ako veriteľovi a UNLP ako dlžníkovi. Zmluvné strany sa
dohodli, že akýkoľvek právny úkon MATEO GROUP ako veriteľa vedúci k zmene
v osobe veriteľa je bez
predchádzajúceho písomného súhlasu UNLP ako dlžníka absolútne neplatný. Súhlas za UNLP je oprávnený
vydať len jeho štatutárny orgán. Porušenie povinnosti uvedené v tomto bode je považované za podstatné
porušenie tejto Zmluvy.
MATEO GROUP nie je oprávnený previesť alebo postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu UNLP. Postúpenie práv a povinností bez predchádzajúceho
písomného súhlasu UNLP je neplatné.
MATEO GROUP je povinný, v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o
zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť ochranu osobných údajov osôb, ktoré UNLP ako
prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva a s ktorými môže prísť MATEO GROUP, zamestnanci MATEO
GROUP a tretie osoby vo vzťahu k MATEO GROUP do styku pri vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy.
MATEO GROUP je povinný poučiť o povinnosti mlčanlivosti zamestnancov MATEO GROUP a všetky tretie
osoby, ktoré v mene MATEO GROUP budú vykonávať alebo sa akýmkoľvek spôsobom budú zúčastňovať na
plnení tejto zmluvy pre UNLP.

Čl. X. Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Záväzkové vzťahy založené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých MATEO GROUP obdrží jedno (1) vyhotovenie a
UNLP dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto
zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
5. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha 1: Špecifikácia a rozsah plnenia
V Košiciach, dňa .................................
Mandant /UNLP:

_________________________________
MUDr. Ján Slávik, MBA
generálny riaditeľ
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

_________________________________
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.
výkonný riaditeľ pre LPS
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

V ......................, dňa.....................................
Mandatár/MATEO GROUP :

________________________________
Ing. Zuzana Mrázová
konateľ
MATEO GROUP s.r.o.

Príloha č.1

1./ REALIZÁCIA PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (ZADÁVANIE ZÁKAZIEK)
MATEO GROUP zabezpečí komplexnú prípravu a realizáciu verejného obstarávania - nadlimitnej
zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zadávanej postupom v súlade so zák. č. 343/2015
Z. z. (ďalej v prílohe len „ZVO“) a ďalšími relevantnými prameňmi práva.
MATEO GROUP vykoná pri realizácii zákazky, v závislosti od použitého postupu zadávania zákazky
nasledovné činnosti:
a/ zabezpečí určenie predpokladanej hodnoty predmetu zákazky,
b/ odporučí UNLP najvhodnejšie postupy zadávania zákazky, pri ktorých zohľadní
špecifikáciu
predmetu zákazky, bežnú/ nie bežnú dostupnosť predmetu zákazky, predpokladanú
hodnotu
zákazky,
c/vypracuje podmienky účasti záujemcov/uchádzačov,
d/spolupracuje s UNLP na špecifikácii predmetu zákazky,
e/vypracuje súťažné podklady,
f/vypracuje oznámenia súvisiace s vyhlásením verejného obstarávania a zabezpečí ich zverejnenie v
súlade so ZVO,
g/zabezpečí zverejnenie súťažných podkladov v súlade so ZVO, spôsobom uvedeným v súťažných
podkladoch,
h/zabezpečí komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi spôsobom uvedeným v súťažných
podkladoch,
i/vykoná vysvetľovanie súťažných podkladov, na základe stanovísk UNLP,
spôsobom uvedeným
v súťažných podkladoch,
j/procesne zabezpečí otvorenie a vyhodnotenie ponúk,
k/v spolupráci s komisiou, ktorú vymenuje UNLP na otvorenie a vyhodnotenie ponúk bude
zabezpečovať zasadnutia komisie,
l/vypracuje zápisnice zo zasadnutí komisie,
m/zabezpečí realizáciu elektronickej aukcie (ak to bude relevantné),
n/zabezpečí vypracovanie a zaslanie oznámení o výsledku hodnotenia ponúk uchádzačom,
o/vyzve úspešného uchádza k poskytnutiu súčinnosti pred podpísaním zmluvy,
p/zabezpečí vypracovanie a zaslanie oznámení o výsledku obstarávania (na zverejnenie) v súlade so
ZVO,
r/odošle Úradu pre verejné obstarávanie ďalšie dokumenty, pri ktorých túto povinnosť stanovuje
ZVO,
s/zabezpečí vypracovanie ďalších dokumentov a ich prípadné odoslanie, ak takáto potreba vyplýva zo
ZVO, prípadne interných predpisov UNLP,
t/na základe informácií poskytnutých UNLP vypracuje zdôvodnenie použitia postupu zadávania
zákazky v prípadoch kedy to ZVO vyžaduje,
u/zabezpečí vypracovanie a zaslanie oznámenia o plnení zmluvy,
v/vypracuje vybavenie žiadostí o nápravu a zverejní ich v profile UNLP,
z/vypracuje a zašle stanoviská k námietkam a stanoviská k ostatným revíznym postupom, v prípade
ich začatia,
ž/zabezpečí vypracovanie a zaslanie všetkých ďalších relevantných oznamovacích povinností podľa
ZVO.
2./ KONZULTÁCIE
MATEO GROUP poskytne bezplatne odborné konzultácie k otázkam týkajúcim sa prípravy a realizácie
postupov zadávania zákaziek alebo inou aplikáciou ZVO v súvislosti s realizovanými zákazkami, ktoré
budú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy.

