ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.
Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny orgán:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
Email:

Zoologická záhrada v Bojniciach
(ďalej len ZOO v Bojniciach)
Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
Ing. Milan Šovčík
7000390469/8180
Štátna pokladnica
00 358 011
2021162891
zoobojnice@zoobojnice.sk

/ďalej len „Objednávateľ” v príslušnom gramatickom tvare/
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IČO:
IČ DPH:
Spoločnosť zapísaná v
Email:

INSIA INSURANCE MANAGEMENT s.r.o.
Slávičie údolie 28 81102 Bratislava
Ing. Martin Korbačka konateľ
Tatra Banka 2623455617/1100
45 342 075
SK2023054308
OR OS Bratislava I., odd. Sro, vložka č. : 63816/B
martin.korbacka@insia.com

/ďalej len „Poskytovateľ” v príslušnom gramatickom tvare/
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva” v príslušnom
gramatickom tvare).

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi služby v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov (ďalej len „poskytovanie služieb”), relevantných pre implementáciu projektov:
Projekt 1. Informačné centrum NATURA 2000 a Centrum environmentálnej výchovy v ZOO Bojnice
(ITMS kód 24150120017),
Projekt 2. Sieť záchranných staníc (ITMS kód 2415012003),
Projekt 3. Vybudovanie Náučného chodníka Karpatskej fauny v areáli ZOO Bojnice, (ITMS kód
24150120005),
Spoločné verejné obstarávanie pre jednotlivé zákazky projektov 1. Informačné centrum NATURA 2000
a Centrum environmentálnej výchovy v ZOO Bojnice (ITMS kód 24150120017), 2. Sieť záchranných
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staníc (ITMS kód 2415012003) a 3. Vybudovanie Náučného chodníka Karpatskej fauny v areáli ZOO
Bojnice, (ITMS kód 24150120005),
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytovanie služieb dohodnutú odmenu.
Počet zákaziek verejného obstarávania, ktoré sú predmetom tejto zmluvy: 17 (slovom „sedemnásť“)
z toho 7 podlimitných zákaziek a 10 podprahových zákaziek uvedených v tabuľke č. 1, ktorá tvorí
nedeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
2.

Poskytovanie služieb zahŕňa:

• Návrh a spracovanie súťažných podkladov v súlade s požiadavkou na obstarávanie
• Spracovanie oznámení pre vestník VO cez Zber oznámení vo verejnom obstarávaní (ďalej len
ZOVO) a pre Elektronické verejné obstarávanie (ďalej len EVO) (predbežné oznámenie,
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predkladanie ponúk, oznámenie
výsledku verejného obstarávania, prípadne oznámenie o zrušení verejného obstarávania a iné
relevantné dokumenty)
• spracovanie vysvetlenia súťažných podkladov v úzkej spolupráci s predkladateľom požiadavky
• spracovanie dokumentácie o postupe o verejnom obstarávaní
• odoslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania respektíve oznámenie o zrušení súťaže
do cez ZOVO a pre EVO
• komunikáciu s uchádzačmi.
Zmluvná súčinnosť (spolupôsobenie a podklady objednávateľa)
ZOO v Bojniciach ako Objednávateľ zabezpečí a odovzdá pred začatím spolupráce poskytovateľovi
kompletné údaje týkajúce sa hodnoty predmetu jednotlivých zákaziek projektov uvedených v článku
II. tejto zmluvy a platné predpisy pre verejné obstarávanie vydané ZOO v Bojniciach.
• Objednávateľ poskytne poskytovateľovi služieb prístupy do systému ZOVO a pre EVO
• Objednávateľ zabezpečí včasné poskytnutie podkladov a činností podľa harmonogramov v úzkej
spolupráci s Poskytovateľom (konzultácie a odborné zhodnotenie o vhodnosti podkladov):
• stanovenie predpokladanej ceny každej zákazky respektíve zákaziek,
• definovanie a opis predmetu zákazky, jeho technickú špecifikáciu, špeciálne technické podmienky
s technicky merateľnými parametrami, vrátane schválenej projektovej dokumentácie pre účasť
v tejto súťaži,
• poskytovanie súťažných podkladov pre jednotlivé zákazky záujemcom a uchádzačom v termínoch
podľa harmonogramov jednotlivých zákaziek spracovaných v systéme EVO
• stanovenie ekonomických kritérií ak nebude jediným kritériom hodnotenia cena,
• špeciálne podmienky pre splnenie podmienok účasti,
• návrh na stanovenie kaucie, ak kauciu ZOO v Bojniciach vyžaduje,
• obchodné podmienky na uskutočňovanie obstarávaných prác, dodávok a služieb,
• návrh zmluvy s budúcim dodávateľom každej zákazky,
• menovanie predsedu a členov výberovej komisie,
• poskytne Poskytovateľovi služieb podklady pre riešenie komunikácie s UVO (Úrad pre verejné
obstarávanie), prístup do Vestníka cez systém ZOVO a pre EVO konkrétne pre účely odosielania
on-line oznámení do Vestníka verejného obstarávania sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť
poskytovateľovi - odborne spôsobilej osobe prístupové meno a heslo do systému ZOVO. Odborne
spôsobilá osoba je povinná zachovať o týchto údajoch mlčanlivosť.
• za správnosť a úplnosť všetkých vyššie uvedených podkladov zodpovedá Objednávateľ,
• ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne ďalšia potreba poskytnutia podkladov,
Objednávateľ sa zaväzuje tieto podklady na základe reálnej požiadavky Poskytovateľa v rámci
spolupôsobenia poskytnúť,
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• v prípade, že Objednávateľ dostane žiadosť o vysvetlenie alebo žiadosť o nápravu na svoju
adresu, Objednávateľ okamžite o tom upovedomí poskytovateľa tak, aby bolo možné vykonať
potrebné úkony v lehotách vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní. Pokiaľ tak
Objednávateľ neurobí, Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za nedodržanie predpísaných lehôt.

Čl. III.
ODMENA A NÁHRADA NÁKLADOV
1. Kalkulácia nákladov:
- Podlimitná zákazka
- Podprahová zákazka

25 hod. práce x 28,40 € = 710 €
20 hod. práce x 25,05 € = 501 €

2. Objednávateľ sa zaväzuje počas účinnosti tejto zmluvy zaplatiť Poskytovateľovi za poskytovanie
služieb v rozsahu podľa článku II. odmenu za prípravu a realizáciu verejného obstarávania vo výške 9
980,- € (slovom deväťtisícdväťstoosemdesiat EUR)
Projekt 1. Informačné centrum NATURA 2000 a Centrum environmentálnej výchovy v ZOO Bojnice
(ITMS kód 24150120017) cena 1921,00 € bez DPH.
Projekt 2. Sieť záchranných staníc (ITMS kód 2415012003) cena 3424,00 € bez DPH.
Projekt 3. Vybudovanie Náučného chodníka Karpatskej fauny v areáli ZOO Bojnice, (ITMS kód
24150120005) cena 1420,00 € bez DPH.
Spoločné verejné obstarávanie pre jednotlivé zákazky projektov 1. Informačné centrum NATURA 2000
a Centrum environmentálnej výchovy v ZOO Bojnice (ITMS kód 24150120017), 2. Sieť záchranných
staníc (ITMS kód 2415012003) a 3. Vybudovanie Náučného chodníka Karpatskej fauny v areáli ZOO
Bojnice, (ITMS kód 24150120005). cena 3215,00 € bez DPH.

3. Odmena dohodnutá v článku III. bod 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.
z., ktorou sa tento zákon vykonáva, ako aj podľa zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v
Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovateľ uvedie vo faktúre údaje
s presne definovaným úkonom s názvom projektu a zákazky podľa tabuľky v prílohe č.1 tejto zmluvy.
4. Odmena dohodnutá v článku III. bod 1 tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady, ktoré Poskytovateľ
nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri poskytovaní služieb.
5. Poskytovateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
6. Odmena dohodnutá v článku III. bod 1 tejto zmluvy je splatná na základe faktúr za jednotlivé zákazky
vystavených Poskytovateľom po mesiaci, v ktorom boli riadne ukončené služby v súlade s touto
zmluvou Objednávateľovi. Súčasťou každej faktúry bude výkaz vykonaných činností. Za riadne
ukončenie činnosti súvisiace so zákazkou sa považuje odoslanie oznámenia o výsledku verejného
obstarávania respektíve oznámenie o zrušení súťaže do ZOVO. Pri nadlimitných, podlimitných a
podprahových zákazkách sa za riadne ukončenie považuje aj zrušenie zákazky z dôvodu zmeny
zadania zo strany Objednávateľa.
7. Pri zrušení súťaže z dôvodov zmeny zadania zo strany objednávateľa Poskytovateľ vykoná opakované
verejné obstarávanie na základe výzvy Objednávateľa za cenu novej služby.
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8. Splatnosť faktúr vystavených na základe tejto zmluvy je do 90 kalendárnych dní odo dňa doručenia
faktúry Objednávateľovi. Poskytovateľ zašle vystavenú faktúru Objednávateľovi najneskôr v prvý
pracovný deň nasledujúci po jej vystavení v súlade s touto zmluvou.
Čl. IV.
DOBA ÚČINNOSTI ZMLUVY
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú do ukončenia všetkých zákaziek v rámci verejného
obstarávania podľa článku II. tejto zmluvy , t.j. Poskytovateľ sa v uvedenom období zaväzuje
vykonávať činnosti podľa článku II. tejto zmluvy na základe požiadaviek Objednávateľa a to vždy na
požiadanie Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas poskytnuté služby
odmenu podľa článku III. tejto zmluvy.
Čl. V.
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby na základe tejto zmluvy, pričom Objednávateľ určí svojho
zamestnanca na vykonávanie úkonov v súvislosti s touto zmluvou voči Poskytovateľovi.
2. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby osobne a na svoju zodpovednosť. Poskytovateľ je
oprávnený poveriť tretiu osobu poskytovaním služieb alebo ich časti len po predchádzajúcom
písomnom súhlase Objednávateľa s takýmto poverením, jeho rozsahom a poverenou osobou. Konanie
poverenej osoby sa považuje za konanie Poskytovateľa.
3. Poskytovateľ je povinný postupovať pri poskytovaní služieb s odbornou starostlivosťou, v záujme
Objednávateľa a podľa jeho pokynov.
4. Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri poskytovaní služieb,
a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa.
5. Objednávateľ je povinný s Poskytovateľom spolupracovať, najmä je povinný včas a riadne určiť
príslušnú kontaktnú osobu, odovzdať Poskytovateľovi podkladový materiál a poskytnúť informácie
nevyhnutné na poskytovanie služieb.
6. Objednávateľ je povinný dať súhlas s odchýlením sa od už udelených pokynov, ak ho Poskytovateľ
písomne upozornil na ich zrejmú nevhodnosť, a to v lehote uvedenej Poskytovateľom.
7. Za poskytnuté služby je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi odmenu dohodnutú v článku III.
bod 1 tejto zmluvy.
8. Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa. Po dobu
omeškania Objednávateľa s poskytovaním spolupôsobenia nie je Poskytovateľ v oneskorení s plnením
povinností len vo vzťahu k povinnosti, ku ktorej je nutné spolupôsobenie Objednávateľa, s ktorým je
Objednávateľ v omeškaní.
V rámci spolupôsobenia sa Objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne a
doplní Poskytovateľovi spoluprácu pri získavaní podkladov, doplňujúcich údajov, spresnení, vyjadrení a
stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne
Poskytovateľovi priebežne obratom vždy na písomnú žiadosť Poskytovateľa v primeranej lehote.
Poskytovateľ je povinný požadovať a oznamovať Objednávateľovi potrebu spolupôsobenia
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Objednávateľa vždy v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa nedostal do omeškania s plnením
svojich povinností podľa tejto zmluvy.
9. V prípade porušenia povinností Poskytovateľa v zmysle tejto zmluvy, zodpovedá Poskytovateľ za
škodu tým spôsobenú Objednávateľovi, ktorú sa zaväzuje v celosti nahradiť Objednávateľovi.
Čl. VI.
MLČANLIVOSŤ
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o ustanoveniach tejto zmluvy, ako aj o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri poskytovaní služieb a ktoré Objednávateľ označil za
dôverné.
2. Za dôverné skutočnosti sa považujú informácie, ktoré súvisia s činnosťou Objednávateľa, nie sú v
obchodných kruhoch bežne dostupné a majú byť podľa rozhodnutia Objednávateľa utajené, alebo
ktoré Objednávateľ za dôverné výslovne označí.
3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku trvá aj po ukončení účinnosti tejto zmluvy.
4. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za zavinenú škodu, ktorá mu v súvislosti s porušením
povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku vznikla.

Čl. VII.
UKONČENIE PLNENIA
1. Zmluva sa ukončí vyčerpaním dohodnutého rozsahu predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy.
2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Zmluvu je možné ukončiť aj výpoveďou a to aj bez udania dôvodu a to uplynutím výpovednej doby,
ktorá je mesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej
výpovede.
4. V prípade vypovedania zmluvy dokončí Poskytovateľ rozpracované zákazky, za ktoré sa Objednávateľ
zaväzuje vyrovnať svoje finančné záväzky.
5. V prípade, ak Poskytovateľ nebude plniť svoje povinnosti v zmysle tejto zmluvy riadne a včas, a/alebo
spôsobí svojim konaním Objednávateľovi škodu, je Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
Odstúpením od tejto zmluvy nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej mu
Poskytovateľom.
Čl. VIII.
DORUČOVANIE
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti spojené s touto zmluvou musia byť doručené
písomne druhej zmluvnej strane na adresu sídla/trvalého bydliska uvedenú v tejto zmluve. V prípade
zmeny sídla je príslušná zmluvná strana túto zmenu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane v súlade
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s týmto článkom, inak sa na zmenu sídla z hľadiska doručovania písomností na účely tejto zmluvy
nebude prihliadať.
2.

Všetky písomnosti súvisiace z touto zmluvou musia byť druhej zmluvnej strane doručované
doporučene alebo osobne oproti písomnému potvrdeniu doručenia.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa považuje za prijatú druhou zmluvnou stranou 7. dňom odo
dňa jej odoslania v súlade s týmto článkom a to aj v prípade, ak si príslušná zmluvná strana písomnosť
v tejto lehote neprevzala, prípadne jej prevzatie odmietla. V prípade osobného prevzatia písomnosti sa
bude písomnosť považovať za prevzatú dňom potvrdenia jej prevzatia.

4.

Zmluvné strany pritom uprednostňujú e-mailovú komunikáciu pri riešení a vysvetľovaní vzájomných
stanovísk.
Čl. IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi touto zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len so súhlasom oboch zmluvných strán, a to výlučne dodatkom
v písomnej forme.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 1 výtlačok a
Poskytovateľ 1 výtlačok.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili vážne a slobodne, že ustanovenia zmluvy sú pre nich
zrozumiteľné, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.
6. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytovaním služieb,
počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy oprávnenými osobami, ktorými sú:
a) Obor riadenia a implementácie projektov MŽP SR
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverení osoby,
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
Nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy je tabuľka č. 1

V Bojniciach , dňa: 15. 11. 2012

V Bratislave, dňa

11. 4. 2012

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

Ing. Milan Šovčík
riaditeľ

Ing. Martin Korbačka
konateľ
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Prílohy: podľa textu tabuľka č. 1
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