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Z M L U V A   č.  17/2011 
O    P O S K Y T O V A N Í    S L U Ž I E B 

uzatvorená na základe zákazky s nízkou hodnotou podľa § 3 ods. 4 zákona č. 25/2006  Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s náležitosťami podľa ust.    
§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
  

 
Čl. I 

ZMLUVNÉ  STRANY 
 

 
1.     MINISTERSTVO  ZDRAVOTNÍCTVA  Slovenskej republiky 
        Sídlo:                              Limbová  2,  837 52 Bratislava  
        IČO:                               165 565 
        Zastúpený:                      Ing. Ladislav Štefanec, vedúci služobného úradu 
        Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
        Číslo účtu:  7 000 150 115 / 8100 
        /ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare/ 
 
       a  
 
2.      Ing. Anna PRIBYLINCOVÁ - Ekonomika 
         Sídlo:   Ľubovnianska   2,  851  07 Bratislava  
         IČO: 40 227 324 
         DIČ: 1046308637 

    Bankové spojenie:           
    Číslo účtu:                        
    Tel.:                                  
    Reg. č. preukazu  
    OSO na VO:                   Š0051-05-2002 

        /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 poskytovať  objednávateľovi na 

základe ústnej požiadavky objednávateľa odborné poradenské a konzultačné služby 
a vykonávať činnosti v oblasti verejného obstarávania pre zákazky verejného 
obstarávania označované vzhľadom na finančný objem ako:  
- zákazky s nízkou hodnotou, 
- podprahové zákazky, 
- podlimitné zákazky, 
- nadlimitné zákazky.  
(ďalej len „poskytovanie služieb”) a záväzok objednávateľa zaplatiť  
poskytovateľovi za poskytovanie služieb dohodnutú odmenu. 
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2. Poskytovanie služieb zahŕňa najmä poradenstvo a realizáciu verejného obstarávania 
zákazkami uvedenými v ods. 1 tohto článku a to v zmysle platného zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a v spolupráci so zamestnancami  určenými 
objednávateľom. 

 
 

 
Čl. III. 

ODMENA   A   NÁHRADA   NÁKLADOV 
 
1. Objednávateľ  sa zaväzuje počas účinnosti tejto zmluvy zaplatiť  poskytovateľovi 

za poskytovanie služieb v rozsahu podľa článku II. odmenu vo výške:  
 
Hodinová sadzba bez DPH:   23,24 EUR 

  Sadzba DPH:                          20      %  
Výška DPH:                             0,-     EUR 
Hodinová sadzba s DPH:      23,24 EUR 

  Hodinová sadzba s DPH v EUR slovom:  dvadsaťtri euro a dvadsaťštyri eurocentov. 
 

 
2. 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. 

 
3. Odmena dohodnutá v článku III bod 1 tejto zmluvy zahŕňa náklady, ktoré 

poskytovateľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri poskytovaní služieb. 
 
4. Poskytovateľ  nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.  
 
5. Odmena dohodnutá v článku III bod 1 tejto zmluvy je splatná na základe faktúry 

vystavenej poskytovateľom mesačne a doručenej objednávateľovi.  
Poskytovateľ na základe rozsahu a počtu hodín odpracovaných na príslušnej 
zákazke, resp. úlohe vystaví objednávateľovi faktúru  ako nárok na odmenu podľa 
článku III bod 1 tejto zmluvy.  
Prílohou každej faktúry bude výkaz poskytnutých služieb, resp. vykonaných 
činností potvrdený objednávateľom.  
 

6. Splatnosť faktúry vystavenej na základe tejto zmluvy je do 30 kalendárnych dní 
odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Poskytovateľ  zašle vystavenú faktúru 
objednávateľovi najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po jej vystavení. 

  
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že celková kumulovaná fakturovaná čiastka počas doby 

trvania zmluvy nepresiahne predpokladanú hodnotu zákazky, na základe ktorej bola 
predmetná zmluva uzatvorená, t.j. nepresiahne 16 000,- € bez DPH.   
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Čl. IV. 
DOBA   ÚČINNOSTI   ZMLUVY 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011, t.j. poskytovateľ sa 

v uvedenom období zaväzuje vykonávať činnosti podľa článku II. tejto zmluvy 
a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby 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. 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. 

 
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. Poskytovateľ  je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi vyčiarknutie zo 

zoznamu odborne spôsobilých osôb vedenom Úradom pre verejné obstarávanie 
(ďalej len „úrad"). 

 
6. Objednávateľ  je povinný s poskytovateľom spolupracovať, najmä je povinný včas 

a riadne určiť príslušnú kontaktnú osobu, odovzdať poskytovateľovi podkladový 
materiál, doklady a dokumenty a poskytnúť informácie nevyhnutné na 
poskytovanie služieb.  

 
7. Objednávateľ  je povinný dať   súhlas s odchýlením sa od už udelených pokynov, ak ho 

poskytovateľ upozornil na ich zrejmú nevhodnosť, a to v lehote uvedenej 
poskytovateľom. 

 
8. Podmienka poskytnutia informácií a vydania  súhlasu objednávateľom podľa tejto 

zmluvy sa považuje za splnenú i v prípade, ak sa uskutoční ústne, faxom alebo 
elektronickou poštou a následne poštovou prepravou, príp. doručením originálu 
písomnosti poskytovateľovi iným spôsobom.  

 
9. Za poskytnuté služby je objednávateľ  povinný zaplatiť  poskytovateľovi odmenu 

dohodnutú v článku III. bod 1 tejto zmluvy. 
 
 
10. Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
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objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytovaním spolupôsobenia 
nie je poskytovateľ v oneskorení s plnením povinností vyplývajúcich z predmetu 
zmluvy.  

 
11. V rámci spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne 

potrebnom poskytne a doplní poskytovateľovi spoluprácu pri získavaní podkladov, 
doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne 
v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne poskytovateľovi 
priebežne obratom. 

 
 

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. 
 
 

Č l .  VII.  
UKONČENIE   PLNENIA 

 
1. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.  
 
2. Zmluvu je možné ukončiť aj výpovednou lehotou, ktorá je jednomesačná a začína 

plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.  Zmluvná 
strana uplatňujúca právo na ukončenie zmluvy výpovednou lehotou je povinná 
ukončenie zmluvy oznámiť druhej zmluvnej strane (ďalej len „adresát” v príslušnom 
gramatickom tvare) písomne, a to osobne alebo vo forme doporučeného listu s uvedením 
dôvodu, resp. dôvodov odstúpenia od zmluvy. 

 
3. V prípade vypovedania zmluvy na základe požiadavky objednávateľa poskytovateľ 

dokončí rozpracované zákazky, za ktoré sa objednávateľ zaväzuje vyrovnať svoje 
finančné záväzky. 

 
4. Pri ukončení plnenia podľa tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje vyrovnať svoje 

finančné záväzky, ktoré má do dňa ukončenia plnenia zmluvy voči poskytovateľovi.  
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Čl. VIII.  
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 piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3  

výtlačky a poskytovateľ 2 výtlačky.  
 
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. 

 
 
 
Bratislava   ...........................       Bratislava   ........................... 
 
 
 
 
 
..............................................................        ............................................................... 
      Ing. Ladislav Štefanec                               Ing. Anna Pribylincová - Ekonomika  
      vedúci služobného úradu                                        odborne spôsobilá osoba na VO                            
 


