PRÍKAZNÁ ZMLUVA
uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov
Číslo zmluvy u príkazcu:
2020-099-014
Číslo zmluvy u príkazníka:
uzavretá medzi :
Príkazca:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava
Ing. Ivan SCHOVANEC – riaditeľ
34 000 666
SK2021352388
Štátna príspevková organizácia zriadená MO SR na základe
zriaďovacej listiny č. 30077/85 z 30.06.1993

(ďalej len „príkazca“)
a
Príkazník:
Sídlo:
Zastúpený:

IČO:
IČ DPH:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Ing. Branislav CHLEBANA – riaditeľ Úradu pre investície
a akvizície MO SR na základe plnomocenstva ministra
obrany č. KaMO -11-163/2018 zo dňa 02. augusta 2018
30 845 572
SK2020947698
Štátna rozpočtová organizácia

(ďalej len „príkazník“)
(príkazca a príkazník spolu ďalej ako „zmluvné strany“)
Čl. I
PREDMET ZMLUVY
1. Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre príkazcu v jeho mene a na jeho účet všetky
činnosti súvisiace s procesom verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a súvisiacimi právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike. Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu v jeho
mene a na jeho účet obstará:
a) zhotoviteľa diela „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebnú akciu
„Rekonštrukcia objektu Zemplínska Šírava – Kúpele, Penzión pre vojnových veteránov
v obci Kaluža“ (ďalej len „projektová dokumentácia“) a zhotoviteľa stavebnej akcie
„Rekonštrukcia objektu Zemplínska Šírava – Kúpele, Penzión pre vojnových veteránov
v obci Kaluža“ (ďalej len „stavebná akcia“), a to podľa požiadaviek a
technickej špecifikácie príkazcu vychádzajúcich zo spracovaného stavebného
zámeru „Rekonštrukcia objektu Zemplínska Šírava – Kúpele, Penzión pre vojnových
veteránov“. Súčasne pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany
dohodli, že príkazník uzavrie s vybraným úspešným uchádzačom – zhotoviteľom
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v mene príkazcu a na jeho účet zmluvu o dielo so zhotoviteľom zahŕňajúcu
vypracovanie projektovej dokumentácie a zároveň aj dodanie stavebnej akcie.
b) poskytovateľa služieb „Výkon stavebného dozoru v rámci stavebnej akcie
„Rekonštrukcia objektu Zemplínska Šírava – Kúpele, Penzión pre vojnových veteránov
v obci Kaluža“ (ďalej len „stavebný dozor“), a to podľa požiadaviek a
technickej špecifikácie príkazcu vychádzajúcich zo spracovaného stavebného
zámeru „Rekonštrukcia objektu Zemplínska Šírava – Kúpele, Penzión pre vojnových
veteránov“. Súčasne príkazník uzavrie s vybraným úspešným uchádzačom –
poskytovateľom v mene príkazcu a na jeho účet zmluvu na poskytovanie služieb
stavebného dozoru.
(všetko spolu ďalej len „príkaz“).
2. Pod pojmom „všetky činnosti súvisiace s procesom verejného obstarávania“ sa rozumie
komplexný výkon procesu verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorý
pozostáva najmä z týchto činností:
2.1. v rámci plánovacej etapy – spracovanie súťažných podkladov, nastavenie návrhu kritérií
hodnotenia v súlade s požiadavkami príkazcu, spracovanie návrhu zmluvy, spracovanie
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a vyhlásenie verejného obstarávania;
2.2. v rámci etapy výberu zmluvného partnera – vykonanie všetkých činností a plnenie
všetkých povinností verejného obstarávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní od
vyhlásenia verejného obstarávania v príslušnom vestníku až do uzavretia (vrátane)
zmluvy s úspešným uchádzačom na predmet zákazky podľa bodu 1 písm. a) a písm. b)
tohto článku zmluvy, resp. zrušenia postupu verejného obstarávania, vrátane zverejnenia
oznámenia o výsledku verejného obstarávania;
2.3. v rámci etapy realizácie zmluvy – plnenie všetkých povinností vyplývajúcich verejnému
obstarávateľovi zo zákona o verejnom obstarávaní, z uzatvorenej zmluvy a v súlade
s požiadavkami príkazcu.
3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že odborne spôsobilú osobu na vypracovanie príslušnej
zmluvnej dokumentácie v zmluvnom štandarde „žltý FIDIC“ zabezpečí príkazca (ak sa
uvedené bude vyžadovať).
4. Prípadné zmeny a doplnenia k uzatvoreným zmluvám bude riešiť príkazník s úspešným
uchádzačom na vlastnú zodpovednosť formou uzatvárania písomných dodatkov k uzatvorenej
zmluve, a to na základe predchádzajúcej dohody s príkazcom. Príkazník je povinný písomne
oznámiť príkazcovi uzavretie dodatku do 3 pracovných dní od jeho uzavretia a poskytnúť
príkazcovi potrebné údaje. Príkazník pri uzatváraní dodatku k zmluve v plnom rozsahu
zodpovedá za dodržanie zákona o verejnom obstarávaní, zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov platných v SR.
Čl. II
ODMENA
1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že príkazník vykoná predmet tejto zmluvy podľa čl.
I tejto zmluvy pre príkazcu bezodplatne.
Čl. III
TRVANIE ZMLUVY
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho skončenia všetkých činností
uvedených v predmete zmluvy podľa čl. I tejto zmluvy.
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2. Táto zmluva môže byť ukončená pred uplynutím dohodnutej doby vzájomnou dohodou
zmluvných strán v písomnej forme.
Čl. IV
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí, najmä dbať
na to, aby príkaz bol vykonaný v súlade s právnym poriadkom platným na území Slovenskej
republiky a aby príkaz spĺňal požadované parametre v súlade s požiadavkami príkazcu.
2. Od príkazcových pokynov sa príkazník môže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme
príkazcu a ak nemôže včas dostať jeho súhlas; inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
3. Príkazník je povinný vykonať predmetný príkaz osobne. Ak zverí vykonanie príkazu inému,
zodpovedá, akoby príkaz vykonával sám.
4. Príkazník je povinný podať príkazcovi na jeho žiadosť všetky správy o postupe plnenia
príkazu a previesť na príkazcu všetok úžitok z vykonaného príkazu; po vykonaní príkazu
predloží príkazcovi vyúčtovanie.
5. Príkazník je povinný návrh príslušnej zmluvy a súťažné podklady predložiť na schválenie
príkazcovi pred zverejnením súťažných podkladov a pred uzatvorením príslušnej zmluvy
prerokovať jej obsah s príkazcom.
6. Po uzavretí príslušnej zmluvy s úspešným uchádzačom doručí príkazník originál tejto zmluvy
príkazcovi.
7. Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi nevyhnutnú súčinnosť (riadne a včas) pre riadne
plnenie tejto zmluvy príkazníkom. Ak príkazca neposkytne príkazníkovi potrebnú súčinnosť,
zodpovedá sám za nesplnenie povinností vyplývajúcich verejnému obstarávateľovi zo zákona
o verejnom obstarávaní.
8. Príkazník a príkazca zodpovedajú za súlad procesu verejného obstarávania so zákonom
o verejnom obstarávaní každý v rozsahu, v akom vykonávali svoju činnosť v rámci procesu
verejného obstarávania.
Čl. V
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú dôsledne plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť
o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie príkazu.
2. Kontaktné osoby zmluvných strán pre účel uvedený v ods. 1 tohto článku zmluvy sú:
za príkazcu: Ing. Ivan Schovanec, riaditeľ
za príkazníka: Ing. Branislav Chlebana, riaditeľ
alebo nimi poverené osoby.
Čl. VI
DOHODA O PLNOMOCENSTVE
1. Príkazca ako splnomocniteľ týmto splnomocňuje príkazníka ako splnomocnenca na
vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s plnením predmetu zmluvy podľa čl. I tejto zmluvy
a s procesom verejného obstarania (komplexný výkon procesu verejného obstarávania) v
rozsahu stanovenom touto zmluvou vrátane uzavretia príslušnej zmluvy v mene príkazcu a na
účet príkazcu. Za týmto účelom je príkazník oprávnený zastupovať príkazcu v konaní s inými
orgánmi, fyzickými alebo právnickými osobami.
2. Plnomocenstvo sa udeľuje na obdobie trvania tejto zmluvy.
3. Príkazník nie je oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala v
mene príkazcu.
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4. Príkazník vyhlasuje, že toto plnomocenstvo prijíma svojim podpisom na tejto zmluve.
Čl. VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto zmluvy
v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete za predpokladu splnenia odkladacej
podmienky. Zmluvné strany sa dohodli, že právne následky tejto zmluvy nastanú len za
podmienky, že vláda SR udelí právoplatný súhlas s uskutočnením stavebnej akcie podľa tejto
zmluvy, čo predstavuje odkladaciu podmienku tejto zmluvy.
2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom 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. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto
zmluvy v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, prednostne
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
4. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou vzostupne očíslovaných
dodatkov ku zmluve. Pre platnosť a účinnosť dodatku sa vyžaduje jeho podpísanie oboma
zmluvnými stranami a jeho zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete.
Platný a účinný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. V prípade porušenia niektorého z ustanovení uvedených v tejto zmluve jednou zmluvnou
stranou, má druhá zmluvná strana právo od tejto zmluvy odstúpiť.
6. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nebude
mať táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa zaväzujú nahradiť ustanovenie, ktoré stratilo platnosť alebo účinnosť, novým
ustanovením.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, po dva rovnopisy
pre každú zo zmluvných strán.
8. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa slobodná
a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená
a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a bez výhrad
súhlasia s jej ustanoveniami, pričom na znak svojho súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné
podpisy.
V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za príkazcu:

Za príkazníka

...........................................
Ing. Ivan SCHOVANEC
riaditeľ
Bytová agentúra rezortu
ministerstva obrany

...........................................
Ing. Branislav CHLEBANA
riaditeľ
Úrad pre investície a akvizície
Ministerstva obrany SR
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