Zmluva o poskytnutí služieb
uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so zákonom č.25/2006 Zz. O verejnom obstarávaní
(ďalej len „zmluva“).

Analýzy, štúdia a kvantitatívne mapovanie mestských a prímestských trhov pre potreby
projektu CENTRAL MARKETS
Čl. I. Zmluvné strany
1.1.

Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený: doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., primátorom
IČO: 603 481
Bankové spojenie: ČSOB 25829413/7500
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2.

Poskytovateľ:
Obchodné meno: Newport Group a.s.
Sídlo: Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Zapísaný: 15.05.2010 Obvodný úrad Brezno, číslo živnostenského registra: 630-13175
IČO: 46279610
DIČ: 2023309838
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu / kód banky: 0635636758/0900
V zastúpení:
(ďalej len „Poskytovateľ“)
Čl. II. Predmet zmluvy

2.1
2.2

Táto zmluva sa uzatvára v nadväznosti na výsledok vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou, ktoré
sa uskutočnilo v čase od 21.06.2013 do 26.6.2013, víťazom ktorého sa stal Poskytovateľ.
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania komplexných služieb: „Analýzy, štúdia

a kvantitatívne mapovanie
CENTRAL MARKETS“.
2.3
2.4

2.5

mestských a prímestských trhov pre potreby projektu

Predmet zmluvy je bližšie vymedzený v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje plniť služby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Poskytovateľ
je oprávnený použiť pri plnení služieb plnenia tretích osôb ako subdodávateľov; za plnenia svojich
subdodávateľov zodpovedá Poskytovateľ.
Poskytovateľ je povinný poskytovať služby kvalitne, riadne, úplne, v stanovenej špecifikácii a
rozsahu, v mieste plnenia, v dojednanom čase v súlade Ponukou uchádzača predloženou v procese
verejného obstarávania, na svoje náklady, vo svojom mene a na svoje nebezpečenstvo.

Čl. III. Čas plnenia
3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby v lehote do 2 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy, najneskôr však do 31. júla 2013.
Čl. IV. Miesto plnenia
4.1 Miestom plnenia je sídlo Objednávateľa.
Čl. V. Spolupôsobenie zmluvných strán
5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

Pri poskytovaní služieb je Poskytovateľ viazaný pokynmi Objednávateľa, ktoré vyplývajú z tejto
zmluvy, najmä z podrobného vymedzenia predmetu zmluvy, ktoré je obsiahnuté v prílohe č. 1.
Poskytovateľ za podmienok stanovených v tejto zmluve realizuje služby.
Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou, riadne založenou a platne existujúcou podľa právneho
poriadku Slovenskej republiky, a má všetky nevyhnutné právomoci, skúsenosti a kompetencie k
tomu, aby uzavrel túto zmluvu a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce.
Ak Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ vykonáva predmet zmluvy v rozpore so svojimi
povinnosťami, najmä v rozpore s podrobným vymedzením predmetu zmluvy, je Objednávateľ
oprávnený dožadovať sa toho, aby Poskytovateľ predmet zmluvy vykonával riadnym spôsobom.
Ak tak Poskytovateľ neurobí ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu na to Objednávateľ
poskytol, je Objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté
právo na náhradu škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje:
a) poskytovať služby podľa špecifikácie predmetu tejto Zmluvy uvedenej v prílohe č. 1 kvalitne,
riadne a úplne podľa časového harmonogramu, oznámiť bez zbytočného odkladu Objednávateľovi
prípadné omeškanie dohodnutej lehoty realizácie, v týchto prípadoch sa dohodne osobitný postup,
b) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré si Objednávateľ a Poskytovateľ
poskytli pri rokovaní o uzavretí tejto zmluvy, ako aj pred a po podpise tejto Zmluvy,
Čl. VI. Cena a platobné podmienky

6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

Celková maximálna cena služieb, ktoré je Poskytovateľ oprávnený fakturovať Objednávateľovi
v zmysle tejto zmluvy je 6750.- slovom šesťtisícsedemstopäťdesiat EUR bez DPH (poskytovateľ
nie je platca DPH)
Poskytovateľ bude fakturovať Objednávateľovi cenu služieb vo výške podľa skutočne vykonaných
prác, najviac však do výšky ceny uvedenej v bode 6.1 tohto článku.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Faktúra sa považuje za
uhradenú dňom pripísania celej sumy na účet Poskytovateľa uvedený na faktúre. Splatnosť
faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry.
Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po podpísaní protokolu o akceptácii, resp. prevzatí
služieb Objednávateľom . V prípade, že Objednávateľ nezašle Poskytovateľovi svoje pripomienky
k protokolu o akceptácii služieb do 5 pracovných dní od ich doručenia, má sa za to, že s ním
súhlasí.
Ak faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti alebo v nej nebudú správne uvedené údaje, je
Objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote 5 pracovných dní od jej obdržania Poskytovateľovi s
uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takom prípade sa preruší priebeh
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry.
Čl. VII. Úroky z omeškania a zmluvné pokuty

7.1

Ak Poskytovateľ nesplní svoj záväzok plniť služby v dohodnutom termíne podľa čl. III bod 3.1
tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z ceny omeškaných služieb, a to za každý deň omeškania po dohodnutom dátume
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7.2

ukončenia služieb, resp. projektových výstupov a Poskytovateľ sa zaväzuje uplatnenú zmluvnú
pokutu uhradiť. Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.
Ak je Objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je Poskytovateľ
oprávnený uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z
nezaplatenej sumy za každý deň meškania a Objednávateľ sa zaväzuje uplatnené úroky z
omeškania uhradiť.
Čl. VIII. Zodpovednosť za škody

8.1 Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v dôsledku
porušenia jej povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
8.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej
strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
Čl. IX. Záverečné ustanovenia
9.1

9.2

9.3

9.4
9.5
9.6
9.7

9.8

Meniť alebo doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s ustanoveniami Obchodného
zákonníka,
c ) uplynutím doby na ktorú bola dojednaná
Poskytovateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi skutočne vzniknuté škody aj v prípade, že z
jeho zavinenia došlo k odstúpeniu od zmluvy Objednávateľom. Odstúpenie od zmluvy nadobúda
účinnosť dňom písomného doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej strane.
Táto zmluva je vyhotovená v 4-och originálnych vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží
Objednávateľ a 2 vyhotovenia Poskytovateľ.
Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami,
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy môžu previesť na tretiu osobu len
s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni prvého zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade so
zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
a) Príloha č. 1 - Podrobný opis – Bližšia špecifikácia požadovaných služieb;
b) Príloha č. 2- Formulár na vyplnenie – „mapping template“
c) Príloha č. 3 – Formulár na vyplnenie – “Study on urban markets governance system”
d) Príloha č.4 – Informácie pre vypracovanie SWOT analýzy

za Hlavné mesto SR Bratislavu:

za Newport Group a.s.

Podpis: v.r.
Meno: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
Dátum: 17.7.2013

Podpis: v.r.
Meno: Andrej Hutta
Dátum: 9.7.2013
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