Zmluva o poskytnutí služieb č. 1/2019
uzatvorená v zmysle § 269 Zákona č. 513/1991 Zb. „Obchodný zákonník“ v znení neskorších
zmien a doplnkov

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1.

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:

Ako‐investovať s. r. o.
Jaseňová 3216/11 010 07 Žilina
Ing. Tomáš Molnár, konateľ
48086681
2120040912

1.2.

Poskytovateľ:
Sídlo :
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný v registri:

SMARTIM, s.r.o.
Rúbanisko I, 2192/22, 984 03 Banská Bystrica
Bc. Veronika Hatvaniová
47082658
2023754403
Slovenská sporiteľňa
SK34 0900 0000 0051 4690 4654
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 24082/S

Čl. 2.
PODMIENKY VZNIKU ZMLUVNÉHO ZÁVÄZKU
2.1 Objednávateľ a poskytovateľ uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného
obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní s názvom predmetu „Inovácia portálu ako‐investovať.sk ‐
Školenie“ v rámci projektu „Inovácia portálu ako‐investovať.sk“, zadávanej na základe
výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bola vyhlásená dňa 29.10.2018 .
Čl. 3.
PREDMET ZMLUVY
3.1 Predmetom tejto zmluvy je
•
•

záväzok poskytovateľa dodať objednávateľovi predmet zmluvy podrobne
špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej aj „služba") a previesť na
objednávateľa vlastnícke právo k predmetu zmluvy,
záväzok objednávateľa službu prevziať do vlastníctva a zaplatiť poskytovateľovi
dojednanú cenu, a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

Čl. 4.
MIESTO A ČAS DODANIA
4.1 Miestom dodania služby je: mesto Lučenec.
4.2 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy
najneskôr však do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
4.3 Presný dátum a čas dodania služby si dohodne objednávateľ s poskytovateľom najmenej
tri dni vopred.
4.4 V prípade omeškania poskytovateľa s dodaním služby (v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto
zmluvy) má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % denne z ceny
nedodanej alebo neskoro dodanej služby.

Čl. 5.
PODMIENKY DODANIA
5.1 O odovzdaní a prevzatí služby spíšu objednávateľ a poskytovateľ alebo ich poverení
zástupcovia v mieste dodania preberací protokol, ktorý obsahuje najmä, nie však
výlučne: dátum odovzdania a prevzatia, súpis zjavných vád zistiteľných pri vonkajšej
obhliadke a podpisy objednávateľa a zhotoviteľa alebo ich poverených zástupcov.
5.2 Spolu so službou je poskytovateľ povinný odovzdať objednávateľovi všetky doklady,
ktoré sa k nemu vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie služby a na výkon vlastníckeho
práva.
Čl. 6.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1 Cena za poskytnutú službu je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
6.2 Cena za dodanie celého súboru služieb v rozsahu podľa tejto zmluvy je:
Neplatca DPH
Cena bez DPH: 7 800,00 Eur
Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
6.3 V cene za poskytnuté služby sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa spojené s
dodaním služby a prevodom vlastníckeho práva.
6.4 Cenu za poskytnuté služby sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na základe
faktúry riadne vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi. Zhotoviteľ je
oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň, keď bude služba dodaná objednávateľovi.
Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, a to bezhotovostným

prevodom na účet zhotoviteľa uvedený na faktúre, prípadne iným spôsobom v súlade s
platnými právnymi predpismi.
6.5 Prílohou faktúry vystavenej zhotoviteľom musí byť preberací protokol podpísaný
objednávateľom.
6.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že
výška ceny za poskytnuté služby na faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra
nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebude priložená
príloha podľa ods. 6.5, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na jej
opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po
jej opätovnom doručení objednávateľovi.
6.7 V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny za poskytnuté služby,
poskytovateľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý aj
začatý deň omeškania.
Čl. 7.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA
7.1 Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi službu v množstve a akosti podľa
podmienok tejto zmluvy a plne spôsobilú na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy
danej služby.
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má služba v okamihu prechodu
nebezpečenstva škody na objednávateľa, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po
tomto čase.
7.3 Zhotoviteľ týmto poskytuje na službu záruku v dĺžke 24 mesiacov.
7.4 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol objednávateľ službu užívať pre vady,
za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
Čl. 8.
OZNÁMENIE VÁD A NÁROKY Z VÁD POČAS ZÁRUČNEJ DOBY
8.1 Vady poskytnutej služby je objednávateľ povinný písomne reklamovať u zhotoviteľa bez
zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Pre dodržanie
podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu elektronickou poštou.
8.2 Ak si objednávateľ uplatní nárok na odstránenie vady služby, zhotoviteľ je povinný
zabezpečiť odstránenie vady poskytnutej služby v podobe jej plného sfunkčnenia na
vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do 7 pracovných dní od
nahlásenia vady.
8.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady tovaru oproti lehote uvedenej v
ods. 8.2 tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť objednávateľovi náhradné
plnenie použiteľné na rovnaký účel, ako slúžila pôvodná služba, v opačnom prípade má
objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 50,‐ EUR
za každý deň omeškania zhotoviteľa pri odstránení vady alebo omeškania pri poskytnutí

náhradnej služby. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej
výške.
8.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu alebo neposkytne náhradu za poskytnutú službu ani v
dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ určil, alebo ak vyhlási, že vadu
neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, objednávateľ je oprávnený od zmluvy
odstúpiť.
Čl. 9.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
9.1 Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ
podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa
považuje, ako je uvedené v tejto zmluve, najmä – nie však výlučne – nedodanie služby
v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých
podmienok a jej neodovzdanie objednávateľovi v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj
neodstránenie vád predmetu zmluvy za podmienok uvedených v tejto zmluve.
9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že objednávateľ nezaplatí
dohodnutú cenu za poskytnutú službu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných
podmienok ani do 60 dní od uplynutia dojednanej lehoty splatnosti.
9.3 Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy
oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia
sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Čl. 10.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1

10.2

Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi,
najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími
relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon
kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (NFP) zameraného na
realizáciu projektu „Inovácia portálu ako‐investovať.sk“ a ním poverené
osoby alebo organizácie.
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly,
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby.
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora
audítorov.
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s
príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

10.3

10.4
10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v
súvislosti s ňou, vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak
nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie
súdu v Slovenskej republike príslušnému podľa procesných predpisov SR.
Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku
podpísaného zmluvnými stranami.
Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa
tejto zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej
strany.
Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku tejto zmluvy sú
vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden
vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu
dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia
zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byt' oddelené od ostatných príslušných
ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom
jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť
tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný,
zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa
dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v
súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých dve si
ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia
s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú
svoje podpisy.
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web objednávateľa a po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného
obstarávania.

Prílohy:
Príloha č. 1: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2: Podrobná špecifikácia ceny
V Bratislave, dňa .......

V Lučenci, dňa 16.1.2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

...............................................
Ing. Tomáš Molnár
konateľ

...............................................
Podpis oprávneného
zástupcu dodávateľa

Príloha č.1 ZMLUVY: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy

Celok

Inovácia portálu akoinvestovať.sk Školenie

Časť

Školenia

Hodnota parametra
predkladateľa ponuky

Parameter

MJ

Školenie by malo obsahovať
súbor obchodníckych znalostí a
techník tak, aby absolventi
školenia dokázali na úrovni
komunikovať s uvedenými
rôznorodými skupinami
potenciálnych klientov a dokázali
ich presvedčiť na objednanie si
služby.

-

áno

Taktiky telefonovania

-

áno

Reč tela

-

áno

Dresscode

-

áno

Vedenie obchodného rozhovoru

-

áno

Verbálna a neverbálna
komunikácia

-

áno

Typológia osobnosti a taktiky
jednania

-

áno

Predajný proces

-

áno

Príprava na obchodné rokovanie

-

áno

Obchodné rokovanie

-

áno

Kroky po obchodnom rokovaní

-

áno

Práca s námietkami

-

áno

Predajné metódy

-

áno

Počet dní školenia

deň

Min. 6

Počet účastníkov

osoba

Min. 5

Miesto školenia: Lučenec

Áno

Príloha č.2 ZMLUVY: Podrobná špecifikácia ceny
Názov produktu
Školenia
Spolu:

Počet

Cena bez
DPH za MJ

Cena bez
DPH spolu

DPH

Cena spolu s
DPH

1 celok

-

-

-

7800,00

-

-

7800,00

Príloha č. 3 ZMLUVY: Zoznam subdodávateľov

P.č.

Názov firmy a sídlo
subdodávateľa, IČO

Údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa
(meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia)

Predmet dodávok, prác alebo
služieb

V ..........................,dňa:

V ...................... dňa:

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

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

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

Podiel na
celkovom
objeme
dodávky
(%)

