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ZMLUVA O OBSTARANÍ VECI
podľa § 733 a nasl. Občianskeho zákonníka
uzatvorená medzi:
Obstarávateľ:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
IČ DPH:
zápis:
za spoločnosť koná:
(ďalej len „obstarávateľ“)

AE konzultanti, s.r.o. ,
Zámocká 3, 811 01 Bratislava
47 632 551
nie je platiteľom DPH
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I
oddiel: Sro , vložka č.: 97335/B
Ing. Tomáš Kalnický - konateľ

a
Objednávateľ:
obchodné meno:
sídlo:
zastúpená starostom
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Čavoj
Obecný úrad Čavoj, č. 86
972 29 Čavoj
Ján Novotka

Článok I.
Predmet obstarania
1) Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje obstarať objednávateľovi činnosti súvisiace
s prípravou a vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa modernizácie verejného
osvetlenia (MVO) obce podľa zákona o verejnom obstarávaní, tak aby obec získala
technicky a ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku .
2) Obstarávateľ zabezpečí prípravu a vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa
MVO v spolupráci s objednávateľom a podľa ním schválených súťažných podkladov
tak, že:
- MVO nebude financovaná bankovým úverom obce,
- ročné náklady obce spojené s realizáciu a následným prevádzkovaním
neprekročia súčasné prevádzkové náklady (elektrická energia a údržba) verejného
osvetlenia obce vykázaných za posledných 12 za sebou idúcich kalendárnych
mesiacov a doba ich platenia nebude dlhšia ako 120 mesiacov.
Objednávateľ na túto činnosť udeľuje obstarávateľovi plnú moc (príloha 1.) na všetky
právne úkony súvisiace s príslušnou metódou verejného obstarávania.
3) Objednávateľ je povinný zaplatiť odmenu obstarávateľovi za obstaranie uvedené v čl. I
ods. 1) a ods.2) tejto zmluvy.
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Článok II.
Odmena
1) Za riadne obstaranie veci podľa bodu I. tejto zmluvy prislúcha obstarávateľovi odmena
vo výške 3.870,- €.
2) Odmena za obstaranie veci uvedenej v čl. II ods.1 bude prenesená do súťažných
podkladov (výkaz výmer), ako náklad obce spojený s vyhlásením verejnej súťaže
ktorú zaplatí výherca.
Odmenu bude obstarávateľ fakturovať 7 dní po tom, čo objednávateľ uzatvoril zmluvu
o dielo so zhotoviteľom – víťazom obstarávania na zhotoviteľa MVO. Faktúra bude
splatná do 14 dní od jej vystavenia.
Výherca verejnej súťaže v súlade so zmluvou o dielo, uhradí túto odmenu
objednávateľovi do 14 dní po jej podpise.
3) Obstarávateľ má nárok na odmenu aj vtedy, ak objednávateľ neuzatvoril zmluvu o dielo
so zhotoviteľom – víťazom obstarávania na zhotoviteľa MVO v lehote stanovenej v Čl.
IV. ods. 6. Odmena je vtedy splatná v lehote 30 dní od márneho uplynutia tejto lehoty.
4) Obstarávateľ nemá nárok na odmenu, ak sa verejného obstarávania na zhotoviteľa MVO
nezúčastnil žiadny zhotoviteľ.
5) Obstarávateľ nemá nárok na odmenu, ak nedodržal pri vyhlasovaní verejného
obstarávania ustanovenie podľa čl. I ods.2., pokiaľ sa zmluvné strany písomne
nedohodnú inak.

Článok III.
Lehota plnenia
1) Obstarávateľ bude túto činnosť vykonávať od podpisu tejto zmluvy do zverejnenia
oznámenia o výsledku verejného obstarávania s tým, že taktiež splní všetky svoje
povinnosti vyplývajúce z dodržania lehôt uvedených v zákone o verejnom obstarávaní,
pre použitý postup zadávania zákazky.
2) Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť obstarávateľovi pri plnení predmetu tejto Zmluvy
súčinnosť tak, aby mohol obstarávateľ dodržať lehoty uvedené v bode 1 tohto článku.
Článok IV.
Povinnosti zmluvných strán.
1) Náklady spojené s plnením podľa tejto zmluvy znáša obstarávateľ.
2) Obstarávateľ je povinný pre potrebu objednávateľa uschovať doklady, ktoré nadobudol
v súvislosti s obstarávanou činnosťou a to po dobu, po ktorú môžu byť tieto doklady
významné pre ochranu záujmov objednávateľa.
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3) Objednávateľ poskytne obstarávateľovi potrebné informácie na činnosť a úkony podľa
Čl. I a Čl. II.
4) Obstarávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať objednávateľovi okolnosti
dôležité pre jeho rozhodovanie o obstaranie veci, pričom je povinný dbať na pokyny
objednávateľa od ktorých sa môže odchýliť iba vtedy, ak je to v záujme objednávateľa
nevyhnutné a ak nemôže dosiahnuť jeho súhlas
5) Objednávateľ je povinný vyhlásiť obstarávanie na zhotoviteľa podľa platných predpisov
Slovenskej republiky a najmä Zákona o verejnom obstarávaní, pripravované podľa tejto
zmluvy, najneskôr v lehote 7 dní od predloženia súťažných podkladov. Ak
z akýchkoľvek dôvodov objednávateľ zruší už vyhlásené verejne obstarávanie, tak sa
zaväzuje toto opakovane vyhlásiť v lehote najneskôr do 30 dní od zrušenia.
6) Po vyhodnotení obstarávania je objednávateľ povinný uzatvoriť s víťazom zmluvu o
dielo na realizáciu MVO podľa súťažných podmienok.
7) Objednávateľ zabezpečí, aby obstarávateľ ako konzultant, bol členom komisie na
vyhodnotenie ponúk podaných na vyhlásenú verejnú súťaž na zhotoviteľa MVO.
8) Obstarávateľ zabezpečí za objednávateľa technický dozor realizovanej MVO.
9) Obstarávateľ zabezpečí nutné podklady k odovzdaniu a prevzatiu MVO do majetkovej
správy obce a podklady pre zmluvný vzťah na prevzatie MVO do prevádzky
zhotoviteľom MVO.
10) Obstarávateľ predloží objednávateľovi vyhodnotenie , či zrealizovaná MVO spĺňa
technické a ekonomické predpoklady uvádzané v tejto zmluve.

Článok V.
Iné dojednania.
1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a možno ju obojstranne vypovedať v lehote
dvoch mesiacov. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom nasledujúcim po
doručení výpovede druhej strane.
2) Obstarávateľ má nárok na dohodnutú odmenu aj po ukončení platnosti tejto zmluvy,
ak objednávateľ použil pri uzatváraní obchodného vzťahu s treťou osobou činnosti
obstarané obstarávateľom podľa tejto zmluvy.
3) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi a účinnosť po dni
zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka .
4) Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán , obojstranne
podpísanými dodatkami.
5) Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi príslušnými právnymi
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predpismi Slovenskej republiky a to predovšetkým Občianskym a Obchodným
zákonníkom. V prípade rozporu tejto zmluvy alebo jej jednotlivých častí s kogentnými
ustanoveniami zákona, platia ustanovenia zákona.
6) Objednávateľ môže
až do obstarania veci od zmluvy odstúpiť; musí však
obstarávateľovi nahradiť účelne vynaložené náklady a inú ujmu vzniknutú
obstarávateľovi, pokiaľ jej obstarávateľ nemohol zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok na
uplatnenie práv vyplývajúcich z omeškania alebo vadného plnenia obstarávateľa.
7) Zmluva je vyhotovená v 2 originálnych vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých
zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.
8) Účastníci vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, že jej porozumeli a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
Príloha č.1 – Plná moc
V Čavoji dňa .......................

___________________
Objednávateľ

V Čavoji dňa .......................

__________________
Obstarávateľ
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