
Rámcová zmluva 
č. 12/2016 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl .Obchodného zákonníka  

 

medzi 

 

 

Poskytovateľ: 

Názov: Public tenders, s.r.o. 

Sídlo: Sibírska 7429/2, 080 01 Prešov 

IČO: 47 397 021 

DIČ:  202 3899 482 

IČ DPH  Neplatca DPH 

Konajúci :  Ing. Rastislav Tapšák 

Bankové spojenie:  SK24 0900 0000 0050 4857 1278 

Tel: 0911 976 973 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

a 

 

Objednávateľ: 

Názov: Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska 

Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

IČO:  42238536 

DIČ:  2023655832      

Konajúci :   Michal Sýkora, predseda 

Bankové spojenie:  SK34 5600 0000 0025 2300 1001 

Tel: +421 51/7081511 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

I. 

Preambula 

1. Objednávateľ a Poskytovateľ uzatvárajú medzi sebou podľa ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného 

zákonníka túto rámcovú zmluvu na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na aktivity 

Krajskej organizácie cestovného ruchu, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

2. Poskytovateľ prehlasuje a ručí Objednávateľovi za to, že je oprávnený vykonávať činnosť a plniť 

záväzky v zmysle tejto Zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

 

II. 

Definície pojmov 

1. „Predmet zmluvy“ znamená konkrétne verejné obstarávanie, ktorého realizáciu má Poskytovateľ 

podľa tejto zmluvy zabezpečiť. 

2. „Oprávnená osoba“ je fyzická osoba oprávnená konať v mene Objednávateľa a fyzická osoba 

oprávnená konať v mene Poskytovateľa. 

3. „Zmluvné strany“ je spoločné označenie pre Objednávateľa a Poskytovateľa. 

4. „Zákon o verejnom obstarávaní“ je zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 



 

III. 

Predmet zmluvy 

Poskytovateľ sa touto rámcovou zmluvou zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať proces verejného 

obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní na aktivity Krajskej organizácie cestovného ruchu v 

priebehu platnosti rámcovej zmluvy t.j. maximálne 48mesiacov od účinnosti zmluvy alebo do 

vyčerpania celkovej sumy za poskytované služby. Celková suma predstavuje čiastku 18 650,00 EUR (bez 

DPH). Jednotlivé procesy verejného obstarávania sa budú realizovať na základe objednávky 

objednávateľa. 

 

Hodnota postupov vo verejnom obstarávaní: 

Zákazka s nízkou hodnotou : 590,00 Eur celkom  

Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska : 770,00  Eur celkom 

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska : 1580,00 Eur celkom 

 

Rozsah jednotlivých postupov bude pozostávať z: 

• Prípravy a realizácie verejného obstarávania 

• Kompletizácie dokumentácie pre archiváciu 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť, nevyhnutnú pre plnenie 

zmluvy. V rámci tejto súčinnosti sa Poskytovateľ zaväzuje výhradne prostredníctvom osoby, ktorou 

Poskytovateľ ako úspešný uchádzač deklaroval splnenie podmienky účasti praxe min. 5 rokov, 

zúčastňovať sa na konzultáciách v sídle verejného obstarávania min. 2 krát v procese prípravy 

podkladov pre každý proces verejného obstarávania a min. 1 krát v procese realizácie zákazky. 

 

IV. 

Odmena 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za činnosť špecifikovanú v čl. III tejto zmluvy 

odmenu podľa dohody za jednotlivé procesy verejného obstarávania v nadväznosti na 

predpokladanú hodnotu zákazky. 

2. Na zákazky, ktoré nie sú financované zo zdrojov EŠIF (resp. NFM) sa Poskytovateľ zaväzuje 

poskytnúť zľavu vo výške min. 20% zo zmluvnej ceny 

2. V odmene sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa spojené s predmetom tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ je povinný každú faktúru doručiť Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach. 

4. Faktúra bude mať náležitosti vyžadované platnými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra 

nebude obsahovať príslušnými predpismi stanovené náležitosti alebo bude obsahovať iné 

nedostatky alebo chyby, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť 

poskytovateľovi bez zaplatenia. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej 

faktúry objednávateľovi. 

5. Odmena je splatná do 14 dní po ukončení procesu verejného obstarávania. 

 

V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ je povinný pri zariaďovaní predmetu zmluvy konať v súlade s platným právnym 

poriadkom Slovenskej republiky, s potrebnou odbornou starostlivosťou. 

2. V prípade, ak Poskytovateľ zabezpečuje činnosti prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá 

Objednávateľovi za ich zariadenie Poskytovateľ osobne. 



3. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú oznámiť si všetky dôležité okolnosti bezprostredne po tom, 

ako sa o týchto okolnostiach dozvedeli. 

4. Objednávateľ je povinný včas poskytnúť Poskytovateľovi všetky pokyny, písomnosti, informácie, 

prípadne iné podklady, ktoré sú potrebné na zabezpečenie predmetu zmluvy. Objednávateľ pritom 

zodpovedá za obsah, správnosť a úplnosť poskytnutých podkladov. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje v plnom rozsahu nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobí 

neplnením zmluvných záväzkov prevzatých touto zmluvou; Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu 

škodu v prípade, že neplnenie ktorejkoľvek jeho zmluvnej povinnosti alebo omeškanie s plnením 

ktorejkoľvek jeho zmluvnej povinnosti je zapríčinené akýmkoľvek dôvodom na strane 

objednávateľa. 

6. Poskytovateľ preberá na seba zodpovednosť za porušenie zákona pri výkone činností súvisiacej s 

verejným obstarávaním a zaväzuje sa uhradiť do výšky svojej celkovej vyplatenej odmeny 

Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s vykonávaním verejného 

obstarávania napr. pokuty udelenej Úradom pre verejné obstarávanie, finančnými korekciami 

a sankciami udelenými inými kontrolnými úradmi, prípadne inú škodu, ktorá preukázateľne vznikla 

zanedbaním povinností Poskytovateľom. 

7. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s poskytovaným 

predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

oprávnenými osobami zmysle VZP k Zmluve o poskytnutí NFP (Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

NKÚ, SFK, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu a spolupracujúce a poverené 

osoby, zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov, ostatné prizvané osoby v zmysle platných 

právnych predpisov SR a EÚ) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť 

 

VI. 

Generálne splnomocnenie 

1. Objednávateľ týmto poveruje a splnomocňuje Poskytovateľa, aby v mene Objednávateľa vykonal 

všetky právne úkony potrebné na zabezpečenie predmetu zmluvy, okrem uzatvorenia zmluvy s 

úspešným uchádzačom. 

 

VII. 

Dôverné informácie 

1. Všetky informácie a údaje, či už v písomnej, ústnej alebo elektronickej podobe, ktoré sa 

týkajú tejto zmluvy, jej Zmluvných strán, vrátane kópii akejkoľvek dokumentácie súvisiacej s touto 

zmluvou, ktoré boli sprístupnené Zmluvným stranám alebo ich zástupcom, či už pred uzatvorením 

alebo po uzatvorení tejto zmluvy, ako aj ostatné údaje označené ako „dôverné“ sa považujú za 

dôverné informácie s výnimkou informácií alebo údajov, ktoré : 

1.1. sú verejne dostupné alebo sa stanú všeobecne známe na základe plnenia zmluvy 

1.2. sa niektorej Zmluvnej strane sprístupnia zo zdroja, ktorým nie je druhá Zmluvná strana, čo 

bude preukázateľné na základe písomných záznamov, alebo iného primeraného dôkazu 

1.3. mala Zmluvná strana k dispozícii už pred ich prevzatím od druhej Zmluvnej strany a neviazali 

sa na ne žiadne obmedzenia ohľadom ich použitia, alebo zverejnenia. 

2. Dôverné informácie sa budú uchovávať v tajnosti a nebudú sa poskytovať tretím stranám, 

reprodukovať alebo iným spôsobom zverejňovať, s výnimkou: 

2.1 prípadu, keď získa predchádzajúci písomný súhlas druhej Zmluvnej strany, alebo 

2.2 prípadu poskytnutia príslušnej informácie štátnemu alebo inému orgánu na splnenie 

povinnosti vyplývajúcej zo zákona 

3. Každá Zmluvná strana bude zabezpečovať, aby akákoľvek osoba, ktorej dôverné informácie 

oprávnene sprístupní, dodržala svoj záväzok mlčanlivosti v zmysle podmienok tohto článku. 

 



VIII. 

Trvanie zmluvy a odstúpenie 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 48 mesiacov, alebo do vyčerpania celkovej 

zmluvnej ceny. 

2. Objednávateľ môže zmluvu vypovedať kedykoľvek a v celom rozsahu. Zmluvu si dohodli vypovedať 

výpovednou lehotou v trvaní jedného mesiaca s tým, že táto začne plynúť od prvého dňa 

nasledujúceho mesiaca po jej doručení. Vypovedaním zmluvy nie je do dňa jej skončenia dotknutá 

pomerná časť odmeny. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má mandatár nárok 

na úhradu nákladov vynaložených podľa § 572 Obchodného zákonníka a na primeranú časť odplaty 

za vykonanú prácu. 

 

IX. 

Komunikácia zmluvných strán 

1. Všetky právne úkony smerujúce k zmene alebo zrušeniu Zmluvy vyžadujú písomnú formu. 

2. Emailová korešpondencia Zmluvných strán obsahujúca oznámenie, požiadavku alebo súhlas, ktoré 

budú mať zásadný vplyv na predmet zmluvy bude potvrdený originálom doručeným poštou 

obsahujúcom podpisy osôb oprávnených konať za konajúcu Zmluvnú stranu. 

3. Zmluvné strany budú používať kontaktné adresy, ktoré sú uvedené ako sídla Zmluvných strán. 

 

X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva a všetky právne vzťahy Zmluvou neupravené sa budú spravovať právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených touto Zmluvou sa zmluvné vzťahy medzi oboma 

zmluvnými stranami riadia ustanoveniami zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

2. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme 

písomných dodatkov k Zmluve. 

3. Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú 

neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden rovnopis. 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch Zmluvných strán. 

6. Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor Zmluvných strán ohľadne predmetu zmluvy, pričom 

ako taká v celom rozsahu nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory 

zmluvných strán ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy. 

7. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom 

vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje 

podpisy. 

 

V Prešove, dňa  

 

Za Objednávateľa :      Za Poskytovateľa:  

 

 

 

  v.r.        v.r. 

..............................      .................................. 

Michal Sýkora - predseda     Ing. Rastislav Tapšák - konateľ 


