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 ÚV SR: 128/2019 
 
 

Zmluva o poskytovaní poradenských, metodických a konzultačných služieb  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
(ďalej len „Zmluva") 

 
 
1. Objednávateľ:  Úrad vlády Slovenskej republiky    
Sídlo:    Námestie slobody 1, 813 70  Bratislava 
V mene ktorého koná: Mgr. Matúš Šutaj Eštók, vedúci Úradu vlády Slovenskej 

republiky 
IČO:    00 151 513 
DIČ:    20 2084 5057 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:    SK96 8180 0000 0070 0006 0195 
(ďalej len „Objednávateľ") 
 
a 
 
2. Poskytovateľ: MENKE LEGAL s.r.o. 
Sídlo: Gorkého 3, 811 01  Bratislava 
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 

vl.č..: 106462/B 
V mene ktorého koná: JUDr. Lucia Janská, LLM, konateľ spoločnosti 
IČO: 47258799 
DIČ: 2120141661 
IČDPH: SK2120141661 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK3111000000002940010873 
 
(ďalej len „Poskytovateľ") 
 
(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná 
strana“) 
 

Preambula 
 

1. Táto Zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky 
pod názvom “Poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní”, ktoré realizoval 
Objednávateľ postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ́a o 
zmene a doplnení́ niektorých zákonov v znení́ neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“ v príslušnom tvare).  
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Článok I. 

Predmet Zmluvy 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje na základe tejto Zmluvy poskytovať Objednávateľovi 
poradenské služby a konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania na základe 
aktuálnej požiadavky Objednávateľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, 
rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie a ostatných všeobecne platných 
právnych predpisov (ďalej len „Služby“ v príslušnom gramatickom tvare). 
 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včas poskytnuté Služby 
dohodnutú odmenu. 
 

3. Pod poskytovaním Služieb v oblasti verejného obstarávania podľa bodu 1 tohto článku 
Zmluvy sa rozumejú najmä nasledovné Služby: 

- poskytovanie poradenských a metodických služieb k aktuálne pripravovaným 
verejným obstarávaniam pre zadávanie tovarov, služieb a stavebných prác s cieľom 
dodržania základných princípov verejného obstarávania, 

- odporúčanie najvhodnejšieho postupu zadávania zákazky a príprava súvisiacich 
analýz, stanovísk a zdôvodnení, 

- poskytovanie poradenských, metodických a konzultačných služieb pri realizácii 
prípravných trhových konzultácií a prieskumu trhu, 

- poradenstvo pri vypracovaní súťažných podkladov na základe podkladov 
poskytnutých verejným obstarávateľom pri jednotlivých postupoch verejného 
obstarávania, 

- poskytovanie poradenských, metodických a konzultačných služieb pri 
vysvetľovaní oznámení a súťažných podkladov; 

- poskytovanie poradenských, metodických a konzultačných služieb pri vypracovaní 
žiadostí o vysvetlenie ponúk, oznámení o vylúčení záujemcov/uchádzačov a 
oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom; 

- na základe informácií poskytnutých verejným obstarávateľom vypracovanie 
zdôvodnenia použitia postupu zadávania zákazky v prípadoch, keď to zákon 
o verejnom obstarávaní vyžaduje, 

- poskytovanie poradenských, metodických a konzultačných služieb pri realizácii 
elektronickej aukcie; 

- okrem poradenstva pri realizácii postupov zadávania zákaziek poskytovateľ 
poskytne odborné konzultácie k ďalším otázkam súvisiacim s realizáciou postupov 
zadávania zákaziek, resp. inou aplikáciou zákona o verejnom obstarávaní, ktoré nie 
sú zahrnuté medzi činnosti uvedené vyššie, napr. súčinnosť pri vypracovaní zmlúv 

2. Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy prejavujú́ svoju vôľu dohodnúť̌ podmienky a 
spôsob realizácie predmetu Zmluvy, v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a predloženou 
úspešnou ponukou Poskytovateľom. 

3. Objednávateľ je podľa § 7 odsek 1 písmeno a) zákona o verejnom obstarávaní, verejným 
obstarávateľom. 
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v procese verejného obstarávania, poradenstvo pri uzatváraní dodatkov k už 
existujúcim zmluvám, vrátane prípravy stanovísk a analýz k možnosti uzatvárania 
dodatkov, zastupovanie verejného obstarávateľa v konaniach o revíznych 
postupoch; 

- poskytovanie súčinnosti a poradenstva pri analýze žiadosti o nápravu, vybavovaní 
žiadosti o nápravu, príprave odôvodnenia odpovede na žiadosť o nápravu, v konaní 
o preskúmanie úkonov kontrolovaného, pri analýze podaných námietok a príprave 
vyjadrení k podaným námietkam, a poskytovanie poradenstva v odvolacom 
konaní;   

- poskytovanie poradenských, metodických a konzultačných služieb a zastupovanie 
verejného obstarávateľa pri rozporových konaniach. 
 

4. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, platí, že požiadavka Objednávateľa je zadaná písomne (e-
mailom a/ alebo poštou) alebo telefonicky, pričom Objednávateľ Poskytovateľovi 
podrobne opíše zadanie a plnenie, ktoré od neho očakáva a následne si zmluvné strany 
vzájomne odsúhlasia lehotu plnenia požiadavky. Článok VIII. odsek 1. Zmluvy platí 
primerane. 

 
 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Ak je to vzhľadom na povahu, rozsah, odbornú náročnosť alebo iné relevantné skutočnosti 

možné, Poskytovateľ môže poskytnúť poradenstvo aj na základe telefonickej požiadavky 
Objednávateľa, ktorú Objednávateľ bezodkladne doplní v písomnej forme. 
 

2. Ak je zo strany Objednávateľa požadované vyhotovenie určitého písomného výstupu, 
zmluvné strany sú povinné dohodnúť si termín odovzdania požadovaného písomného 
výstupu. 
 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby vo verejnom obstarávaní odborne, v súlade 
so zákonom o verejnom obstarávaní pri dodržiavaní všetkých relevantných všeobecne 
záväzných právnych predpisov, práva Európskej únie, rozhodovacej praxe Úradu pre 
verejné obstarávanie a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.  
 

4. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi pravdivé informácie, ktoré majú 
vplyv na povahu a spôsob uskutočnenia požadovaných Služieb a nesmie zamlčať žiadne 
informácie dôležité pre poskytovanie týchto Služieb.  
 

5. Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 
svojich záväzkov, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa.  
 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť práva a právom chránené záujmy Objednávateľa, 
dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti, čo 
podľa svojich odborných vedomostí a pokynov Objednávateľa považuje za účelné.  
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7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov 
z tejto Zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu 
mať vplyv na riadne plnenie tejto Zmluvy.  
 

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude s Poskytovateľom bez zbytočného odkladu rokovať o 
všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť zabezpečovanie Služieb podľa tejto 
Zmluvy, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý 
termín pre zabezpečenie Služieb podľa tejto Zmluvy. 

 
 

Článok III. 
Doba trvania Zmluvy 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. 12. 2019. Zmluvné strany sa dohodli, 
že platnosť a účinnosť tejto Zmluvy skončí aj pred uplynutím doby uvedenej v 
predchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy, ak dôjde k vyčerpaniu finančného limitu 
plnenia predmetu tejto Zmluvy vo výške 68 992,00 EUR (slovom 
šesťdesiatosemtisícdeväťstodeväťdesiatdva eur) bez DPH. 

 
 

Článok IV. 
Odmena a platobné podmienky 

 
1. Zmluvná odmena podľa tejto Zmluvy je určená 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 č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a zahŕňa všetky náklady Poskytovateľa súvisiace s poskytnutím 
Služieb. 
  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Poskytovateľa bude určená na základe rozsahu 
skutočne poskytnutých Služieb a dohodnutej hodinovej sadzby vo výške  77,00 EUR/hod 
(slovom sedemdesiatsedem eur) bez DPH. 
 

3. Odmena dohodnutá v zmysle tohto článku Zmluvy je bez DPH. K odmene bude 
fakturovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov v sadzbe platnej ku dňu vzniku daňovej povinnosti. 
 

4. Maximálna odmena celkom počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy za všetky poskytnuté 
Služby špecifikované v tejto Zmluve nepresiahne sumu 68 992,00 EUR bez DPH (slovom 
šesťdesiatosemtisícdeväťstodeväťdesiatdva eur bez DPH), t.j. 82 790,40 EUR s DPH 
(slovom osemdesiatdvatisícsedemstodeväťdesiat eur, 40 centov s DPH).  
 

5. Výška a splatnosť odmeny podľa tohto článku za Služby poskytnuté pre Objednávateľa v 
príslušnom kalendárnom mesiaci je splatná mesačne do 30 dní od preukázateľného 
doručenia faktúry Objednávateľovi. Neoddeliteľnou prílohou faktúry je výpočet 
fakturovaných úkonov s uvedením času účelne vynaloženého na jeho realizáciu. 



 
 

 

5 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Služby sú považované za riadne poskytnuté písomným 
schválením mesačného výkazu prác zo strany Objednávateľa. 
 

7. Poskytovateľ je povinný zaslať Objednávateľovi výkaz prác do 3 dní po skončení 
príslušného kalendárneho mesiaca. Ak Objednávateľ nepredloží pripomienky k výkazu 
prác do 5 dní po obdržaní výkazu prác od Poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety, 
považuje sa predmet Zmluvy za poskytnutý riadne a bez výhrad Objednávateľa 
a Poskytovateľ je oprávnený za príslušný kalendárny mesiac vystaviť faktúru za 
poskytnuté Služby.  

 
8. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov alebo k nej nebudú priložené doklady spôsobom podľa tejto Zmluvy, 
je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi na doplnenie s uvedením 
nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry 
Objednávateľovi. 

 
9. Dohodnutú výšku odmeny uhradí Objednávateľ bezhotovostným prevodom na bankový 

účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, pričom odmena sa považuje za 
uhradenú pripísaním dotknutej sumy na bankový účet Poskytovateľa. 

 
 

Článok V. 
Úrok z omeškania a zmluvná pokuta 

 
1. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry po termíne splatnosti, má Poskytovateľ 

právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške podľa § 1 odsek 1 nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 

 
2. Ak je Poskytovateľ v omeškaní s plnením alebo povinnosťou na základe príslušnej 

Poskytovateľom písomne potvrdenej objednávky, má Objednávateľ právo od 
Poskytovateľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny za poskytnutie Služieb na 
základe príslušnej objednávky za každý aj začatý deň omeškania. 

 
 

Článok VI. 
Zodpovednosť za škodu 

 
1. Zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa 

riadi ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných 
príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.  
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2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak konanie alebo nesplnenie povinnosti 
Poskytovateľa bolo spôsobené konaním Objednávateľa alebo nedostatkom poskytnutej 
súčinnosti Poskytovateľovi zo strany Objednávateľa.  
 

3. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná inej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať z 
okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú 
obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie tohto 
odseku sa uplatní za predpokladu, že príslušná zmluvná strana bola oboznámená písomne 
o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, 
akonáhle sa o ich výskyte dozvedela. 

 
 

Článok VII. 
Mlčanlivosť 

 
1. Informácie, o ktorých sa Poskytovateľ dozvie v rámci zmluvného vzťahu založeného touto 

Zmluvou, pričom pôjde o informácie označené ako dôverné alebo pôjde o informácie, 
ktoré Objednávateľ uchováva v tajnosti a má záujem na ich ochrane a nezverejnení tretím 
osobám (ďalej len „Dôverné informácie“), Poskytovateľ: 

a) počas trvania tejto Zmluvy, ako aj po jej skončení, bude zachovávať v tajnosti a 
dôvernosti a pokiaľ to nebude pre účely Zmluvy, nebude takéto informácie 
reprodukovať ani poskytovať tretím osobám alebo ich iným spôsobom využívať, 

b) zabezpečí, aby akákoľvek tretia osoba, ktorej budú Dôverné informácie 
sprístupnené, dodržala záväzok mlčanlivosti v zmysle tohto článku Zmluvy. 

 
 

Článok VIII. 
Doručovanie 

 
1. Akákoľvek komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou bude prebiehať medzi zmluvnými 

stranami písomnou formou (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak) a to tak, že 
písomnosti doručované jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane budú doručované 
prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka alebo prostredníctvom 
elektronickej pošty na adresy zmluvných strán uvedené v tomto odseku tohto článku 
Zmluvy. Písomnosť sa pokladá za doručenú v deň, kedy adresát potvrdí jej prijatie 
doručovateľovi. V prípade doručovania písomnosti elektronickou poštou sa písomnosť 
pokladá za doručenú momentom, kedy bude odosielateľovi správy elektronickou poštou 
doručené oznámenie o doručení správy elektronickou poštou.  

 
2. Pre účely doručovania si zmluvné strany oznámili nasledovné adresy a kontaktné údaje: 
 

Poskytovateľ:  MENKE LEGAL s.r.o. 
Kontaktná osoba:  
Tel.č. :  
E-mail:  
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Objednávateľ:  Úrad vlády Slovenskej republiky 
    Kontaktná os  
    Te  
    E- il:   

 
 

Článok IX. 
Ukončenie Zmluvy 

 
1. Zmluva skončí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. Článok III. tejto Zmluvy platí 

primerane. 
 
2. Túto Zmluvu je možné skončiť na základe písomnej dohody zmluvných strán k určenému 

dňu. 
 
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto Zmluvu vypovedať, a to aj bez udania 

dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej 
strane. 

 
4. Ukončením tejto Zmluvy nie je dotknuté vysporiadanie neukončených záväzkov obidvoch 

zmluvných strán vyplývajúcich z plnených objednávok. Nároky Poskytovateľa na 
zaplatenie odmeny za už riadne poskytnuté Služby nebudú zánikom Zmluvy dotknuté. 

 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným zákonníkom. 
 
2. Zmeny tejto Zmluvy sa môžu uskutočniť výlučne formou písomných, očíslovaných 

dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. Uvedené sa netýka 
zmeny kontaktných osôb uvedených v článku VIII. odsek 2 Zmluvy, ktoré môže príslušná 
zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným úkonom doručeným emailom druhej 
zmluvnej strane.  

 
3. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu so zákonom, 

zmluvné strany sa dohodnú na takej zmene Zmluvy, aby sa dotknuté ustanovenia Zmluvy 
stali platnými a ich obsah bol v čo najväčšej možnej miere podobný pôvodnej úprave. 

 
4. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou  

a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy  
sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 
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5. Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží každá 
zmluvná strana dve vyhotovenia. 

 
6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a 

účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov v deň nasledujúci po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom 
registri zmlúv.   

 
7. 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, pripájajú 
vlastnoručne podpisy ich oprávnených zástupcov.  

 
 
V Bratislave dňa ......................    V Bratislave dňa ...................... 
 
Objednávateľ :      Poskytovateľ:  
  
 
 
 
.................................................     ................................................ 
Mgr. Matúš Šutaj Eštok                   JUDr. Lucia Janská, LLM 
vedúci úradu vlády Slovenskej republiky                                konateľ 
 




