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Zmluva  
o poskytovaní služieb súvisiacich s verejným obstarávaním 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) (ďalej len „Zmluva“) 

 
Zmluvné strany: 

 
Objednávateľ:  
 
Názov: Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho –  

Szakkay József Műszaki és Közgazdasági   Szakközépiskola, 
Grešákova, 1, Košice 

Sídlo : Grešákova 1, 040 01 Košice, Slovensko 
Štatutárny zástupca :  Ing. Eva Matejová, riaditeľka 
IČO :  00161781 
DIČ :  2020762447 
Telefón :  0903 573 722    
E-mail : skola@ipari.sk 
 
ďalej len „objednávateľ “ uzavreli nasledujúcu zmluvu: 

a 
Poskytovateľ:  
 
Názov:  A-Z REAL STAV s.r.o. 
 zapísaná v Obchodnom registri: vložka 20619/V 
Sídlo:  Michalovská 3, 040 11 Košice 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Monika Štrompová 
bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
BIC:  TATRSKBX 
IBAN:  SK0311000000002627815034 
IČO:  0036851248 
DIČ: 2022477105 
Telefón: +421 903613625 

Email: vstromp@chello.sk  

ďalej len „poskytovateľ “ uzavreli nasledujúcu zmluvu: 
 

čl. 1 Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať pre Objednávateľa 
poradenské služby a realizovať verejné obstarávanie v zmysle ustanovení zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), projektu s názvom: „ Zvýšenie inštitucionálnej 
výkonnosti stredných odborných škôl skrz cezhraničnú spoluprácu Improving the 
institutional capacity of technical vocational schools through cross-border cooperation“, v 
rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko 2014-2020; kód 
projektu: SKHU/1902/4.1/085, akronym  (skrátený názov) INTERSKILL 2001 
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2. Poskytovateľ v rámci poskytnutia služby postupom podľa príslušných ustanovení 
zákona o verejnom obstarávaní zabezpečí obstaranie tovarov a služieb  podľa Prílohy č.1 
Zoznam a cenník verejného obstarávania. Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 
3. Rozsah činnosti poskytovateľa v rámci verejného obstarávania:  
- určenie  predpokladanej hodnoty zákaziek, 
- príprava súťažných podkladov vrátane návrhu zmluvy, 
- zaslanie výziev na predloženie ponúk potenciálnym uchádzačom, 
- komunikácia so záujemcami a uchádzačmi, 
- vysvetľovanie súťažných podkladov, 
- otvárania predložených ponúk od uchádzačov, 
- zaslanie výsledku verejného obstarávania uchádzačom, 
- odovzdanie kompletnej dokumentácie z procesu verejného obstarávania mandantovi, 
4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi všetky informácie, údaje doklady 
(identifikácie požiadaviek na predmet zákazky, opis predmetu zákazky).  
 

čl. 3 Odmena poskytovateľa a spôsob úhrady  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za vykonanie verejného obstarávania podľa tejto zmluvy 
uhradí objednávateľ poskytovateľovi dohodnutú odmenu vo výške 2 150,00 € (slovom: 
dvetisícstopäťdesiat eur). Mandatár nie je platcom DPH.  
2. Poskytovateľ je oprávnený vyhotoviť faktúru aj po zrealizovaní čiastkových verejných 
obstarávaní. Splatnosť faktúry je 30 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

čl. 4 Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Pri zabezpečovaní činnosti je poskytovateľ povinný dodržiavať zákon, všeobecne 
záväzné právne predpisy, všeobecné obchodné zvyklosti, podmienky stanovené toto 
zmluvou a pokyny mandanta.   
2. Poskytovateľ sa zaväzuje bez písomného súhlasu objednávateľa neposkytovať dôverné 
informácie tretím osobám ani neumožňovať tretím osobám prístup k takýmto dôverným 
informáciám s výnimkou tých zamestnancov a spolupracujúcich osôb objednávateľa, 
ktorých informovanosť je nevyhnutná pre riadne plnenie poskytovateľa.  
3. Poskytovateľ je povinní zachovávať mlčanlivosť o týchto dôverných informáciách. Táto 
povinnosť trvá aj po ukončení vzájomného zmluvného vzťahu. 

čl. 5 Doba plnenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon obstarávateľskej činnosti sa uzatvára na dobu 
určitú do vyčerpania predmetu zmluvy.  

čl. 6 Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podľa § 
47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa 
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do troch mesiacov od uzavretia tejto zmluvy zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy 
nedošlo. 
3. Zmluvu možno doplniť alebo zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán. 
4. Právne pomery neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
5. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto 
zmluvy oprávnenými osobami počas platnosti a účinnosti zmlúv o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, na základe ktorých bol schválený národný projekt. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje príslušným oprávneným osobám poskytnúť za týmto účelom všetku potrebnú 
súčinnosť 
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, že 
zmluva sa zhoduje s ich slobodne a vážne prejavenou vôľou, na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali. 
 

Prílohy č.1 Zoznam a cenník verejného obstarávania 

 

V Košiciach: 9.4.2021      V Košiciach: 9.4.2021 

 

 

 

Objednávateľ       Poskytovateľ 
        Ing. Eva Matejová                    Mgr. Monika Štrompová 
               riaditeľka                           konateľ 
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Príloha č.1 Zmluvy o poskytovaní služieb 

Zoznam a cenník verejného obstarávania 

p.č. Názov predmetu obstarania  
počet 
hodín 

Hod/€ bez 
DPH 

Hod/€ s 
DPH 

Cena spolu bez DPH 
(počet hod. x hod./ bez 

DPH 

1 
Organizácia záverečnej 
konferencie 8,00 16 €   128 € 

2 
Reklamné predmety na 
disemináaciu 8,00 16 €   128 € 

3 
Externý manažment - finančný 
a projektový 15,00 16 €   240 € 

4 
Organizácia medzinárodnej 
súťaže 10,00 16 €   160 € 

5 Lazerový rezač a gravírovač 8,00 16 €   128 € 

6 

Nákup IT technológií 
(notebooky, multimediálne 
tabule,kamery,  tlačiarne) 20,00 16 €   320 € 

7 
Nákup programovateľného 
robotického ramena 8,00 16 €   128 € 

8 
Dovybavenie 
elektrolaboratória 20,00 16 €   320 € 

9 

Demonštratívna edukačná 
prevodovka a rovinná prútová 
sústava (napr. demonštrácia 
mostov, nosná konštrukcia 
žeriavov) 20,00 16 €   320 € 

10 Nákup náradia 5,00 16 €   80 € 

11 Pneumatická výbava 2,00 16 €   32 € 

12 Simulačný software 5,40 16 €   86 € 

13 Cestovanie a študijný pobyt 5,00 16 €   80 € 

Cena SPOLU:  134 16 €   2 150 € 

Poskytovateľ  služieb nie je platcom DPH 
  


