RÁMCOVÁ DOHODA
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s § 83 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dohoda")

medzí zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zastúpený:

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, zastúpený Mgr. Ctiborom Košťálom na základe
rozhodnutia primátora č. 36/2021 o podpisovaní písomnosti a právnych
dokumentov

ICO:

00 603 481
2020 372 596

DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Primaciálne námestie 1,814 99 Bratislava

Československá obchodná banka, a. s.

Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný:
IČO:
DIČ:
IČ DRH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

BALANCED HRs.r.o.
Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Ing. Martin IMarek, konateľ
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 88249/B
47078171
2023728949
SK2023728949
Československá obchodná banka, a. s.
SK2475000000004017778220

(ďalej len „Poskytovateľ“
(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)

Preambula
Táto Dohoda sa uzatvára ako výsledok použitia postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 a nasl.
zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďaiej len „zákon o verejnom
obstarávaní“).

Článok 1
Predmet dohody
1. Predmetom tejto Dohody je záväzok Poskytovateľa vykonávať pre Objednávateľa službu: aktívne a adresné
vyhľadávanie a cielený výber, vrátane oslovovania, vhodných kandidátov na voľné alebo nové pracovné pozície v oblasti
projektového riadenia na zákiade požiadaviek Objednávateľa, ktorého výsledkom je konkrétna ponuka kvalifikovaných
osôb, s ktorými môže byť po procese výberu uzavretá pracovná zmluva (ďalej len „predmet Dohody“). Predmet Dohody
je podrobne špecifikovaný v čiánku 5 tejto Dohody a v Prílohe č. 1 tejto Dohody - Opis predmetu dohody, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre Objednávateľa predmet Dohody špecifikovaný v bode 1. tohto článku na
základe písomných objednávok Objednávateľa uskutočňovaných výhradne podľa aktuálnych potrieb Objednávateľa
v súlade s článkom 5 časť 1. tejto Dohody.
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3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za sprostredkovanie uzavretia pracovnej zmluvy, ktorá je
výsledkom riadne a včas vykonanej služby, zmluvnú cenu vo výške a za podmienok uvedených v tejto Dohode.

Článok 2
Čas a miesto plnenia
1,

Termíny plnenia sú bližšie špecifikované v článku 5 tejto Dohody.

2.

Miestom plnenia je šidlo Objednávateľa uvedené v záhlaví tejto Dohody.

Článok 3
Cena a platobné podmienky
1.

Cena za predmet Dohody je stanovená na základe cenovej ponuky Poskytovateľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť

tejto Dohody ako Príloha č. 2 - Cenová ponuka, a 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 o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Finančný limit tejto Dohody predstavuje sumu vo výške 40 000 € (slovom: štyridsaťtisíc eur) bez DPH, pričom
Objednávateľ nie je povinný počas platnosti a účinnosti tejto Dohody vyčerpať uvedený finančný limit prostredníctvom
zadávania jednotlivých objednávok. Poskytovateľ sl je vedomý, že mu nevznikajú žiadne finančné nároky, vrátane
náhrady škody, z dôvodu, ak celkový finančný limit uvedený v prvej vete nebude vyčerpaný v plnom rozsahu.
3. Cena za predmet Dohody je konečná a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady a výdavky Poskytovateľa, ktoré
mu vzniknú pri plnení predmetu Dohody.
4. Zálohové platby ani platby vopred sa neposkytujú.
5. Nárok na zaplatenie zmluvnej ceny za predmet Dohody uvedenej v Prílohe č. 2 tejto Dohody vznikne Poskytovateľovi
v prípade uzavretia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru medzi
Objednávateľom a vybraným kandidátom, a to aj v prípade, ak Objednávateľ uzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o
práci vykonávanej mimo pracovného pomeru s kandidátom aj na Inú pracovnú pozíciu, ako je uvedená v objednávke za
predpokladu, že k uzavretiu pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dôjde do 12
(dvanástich) mesiacov od prezentovania kandidáta Poskytovateľom.
6. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku na číslo účtu Poskytovateľa, uvedené v záhlaví
tejto Dohody na základe faktúr vystavených Poskytovateľom. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru do 30 dni od
vzniku pracovného pomeru kandidáta s Objednávateľom. Súčasťou faktúry vystavenej Poskytovateľom musí byť aj súpis
poskytnutých služieb, ktoré sú predmetom fakturácie.
7.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dni a začína plynúť dňom jej doručenia Objednávateľovi na adresu sídla uvedenú

v záhlaví tejto Dohody. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že bude obsahovať
nesprávne alebo neúplné údaje. Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť a Poskytovateľ je povinný faktúru podľa charakteru
nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti
začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. Táto doba sa nebude považovať za dobu omeškania
Objednávateľa so zaplatením ceny za predmet Dohody.
8. Za deň zaplatenia fakturovanej sumy sa pre účely tejto Dohody považuje deň odpísania peňažnej sumy z účtu
Objednávateľa na účet Poskytovateľa. V prípade, ak Poskytovateľ zmení počas účinnosti tejto Dohody číslo bankového
účtu a o tomto riadne neinformuje Objednávateľa, záväzok Objednávateľa sa považuje za splnený bez ohľadu na to, čl
budú finančné prostriedky pripísané na účet Poskytovateľa.

Článok 4
Garancia zotrvania kandidáta v pracovnom pomere
1. Zmluvné strany sa dohodil, že v prípade ak Objednávateľ ukončí pracovný pomer, príp. obdobný pracovný vzťah
s vybraným kandidátom, alebo vybraný kandidát ukončí pracovný pomer, príp. obdobný pracovný vzťah
s Objednávateľom do 12 mesiacov od začatia pracovného pomeru, príp. obdobného pracovného vzťahu. Objednávateľ
sa zaväzuje túto skutočnosť oznámiť Poskytovateľovi do 10 pracovných dní od skončenia pracovného pomeru, príp.
obdobného pracovného vzťahu a Poskytovateľ sa zaväzuje do 30 dní od takéhoto oznámenia zabezpečiť nájdenie iného
vhodného kandidáta bez nároku na odmenu, a to podľa požiadaviek Objednávateľa. Záväzok Poskytovateľa v zmysle
predchádzajúcej vety sa považuje za splnený len v prípade uzatvorenia pracovného pomeru, príp. obdobného
pracovného vzťahu Objednávateľa s novým vhodným kandidátom. Povinnosť Poskytovateľa zabezpečiť nájdenie iného
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vhodného kandidáta v zmysle prvej vety tohto bodu sa v rámci garancie uplatni len jedenkrát pre ten konkrétny prípad
ukončenia pracovného pomeru, príp. obdobného pracovného vzťahu s pôvodne vybraným kandidátom na konkrétnu
pracovnú pozíciu.
2.

V prípade, ak Poskytovateľ si z akéhokoľvek dôvodu nesplní povinnosť uvedenú v bode 1. tohto článku Dohody,

zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľovi vzniká nárok na vrátenie zaplatenej ceny, alebo jej pomernej časti podľa
nasledovných podmienok:
a) vrátenie 75 % z vyplatenej ceny v prípade, ak pracovný pomer, príp. obdobný pracovný vzťah bol ukončený
v priebehu 1 . - 4 . mesiaca trvania pracovného pomeru, prip. obdobného pracovného vzťahu,
vrátenie 50 % z vyplatenej ceny v prípade, ak pracovný pomer, príp. obdobný pracovný vzťah bol ukončený
v priebehu 5. - 8. mesiaca trvania pracovného pomeru, príp. obdobného pracovného vzťahu,

b)
c)

vrátenie 25 % z vyplatenej ceny v prípade, ak pracovný pomer, príp. obdobný pracovný vzťah bol ukončený
v priebehu 9 . - 1 2 . mesiaca trvania pracovného pomeru, príp. obdobného pracovného vzťahu.

Článok 5
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Spôsob uzatvárania čiastkových zmlúv - objednávok
1.1. Táto Dohoda je zmluvným záväzkom zmluvných strán uzatvárať v súlade s predmetom Dohody a za podmienok
stanovených touto Dohodou čiastkové zmluvy formou objednávok (dalej len „objednávka"), na zákiade ktorých dôjde k
plneniu predmetu Dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Dohoda je dohodou rámcovou a všetky jednotlivé
objednávky uzatvorené počas trvania tejto Dohody sa spravujú ustanoveniami tejto Dohody.
1.2. K plneniu predmetu Dohody dochádza na základe písomnej objednávky podpísanej Objednávateľom.
Objednávateľ bude na základe tejto Dohody zadávať objednávky Poskytovateľovi výhradne podľa jeho skutočných
potrieb. Objednávku vystaví Objednávateľ na základe uskutočnenej komunikácie po písomnom oslovení Poskytovateľa.
1.3. Zadaniu objednávky bude predchádzať písomná konzultácia s Poskytovateľom, ktorá sa bude uskutočňovať
elektronickou formou medzi oprávnenými zodpovednými osobami Objednávateľa a Poskytovateľa uvedenými v tejto
Dohode. Poskytovateľ je povinný zahrnúť požiadavky alebo špecifikáciu služieb Objednávateľa do poskytnutia ponuky
na poskytnutie služieb.
1.4. Po odsúhlasení objednávky Poskytovateľom je Objednávateľ oprávnený meniť jej obsah len po dohode s týmto
Poskytovateľom.
1.5. Vystavená objednávka Objednávateľom bude obsahovať tieto náležitosti:
■
odvolanie na príslušné ustanovenia tejto Dohody,
■
profil pracovného miesta, ktoré má byt obsadené vybraným kandidátom,
■ požadované vzdelanie a prax kandidáta, príp. ďalšie špecifické požiadavky,
■ pravdepodobný dátum nástupu do práce,
■
■

pravdepodobné mzdové (platové) ohodnotenie,
ďalšie informácie, ktoré budú zmluvné strany považovať za nevyhnutné.

1.6. Písomná komunikácia týkajúca sa objednávok sa bude uskutočňovať elektronickou formou výlučne medzi
oprávnenými zodpovednými osobami uvedenými v článku 10 bod 6. tejto Dohody. Pri mimoriadnej alebo naliehavej
udalosti je možné zadanie objednávky urobiť aj telefonicky medzi oprávnenými zodpovednýmiosobami uvedenými
v článku 10 bod 6. tejto Dohody, vtákom prípade musí byť zadanie objednávky potvrdené zostrany Objednávateľa
písomne elektronickou formou najneskôr do 24 hod. od telefonického zadania objednávky.

2.

Povinnosti a práva Poskytovateľa:

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať predmet Dohody riadne a včas v zmysle tejto Dohody, s vynaložením
odbornej starostlivosti, pričom bude dbať na záujmy Objednávateľa a konať v súlade s jeho požiadavkami.
2.2. Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky dôležité skutočnosti, ktoré sa dozvie v súvislosti
s vykonávaním činnosti podľa tejto Dohody a má za to, že tieto informácie môžu mať vplyv na rozhodnutie
Objednávateľa. Poskytovateľ je vždy povinný oznámiť Objednávateľovi údaje potrebné na posúdenie dôveryhodnosti
kandidáta.
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2.3. Poskytovateľ po prijatí objednávky od Objednávateľa bezodkladne pristúpi k vyhľadávaniu vhodných kandidátov
s cieľom zorganizovania a iniciovania osobného predstavenia Poskytovateľom vybraných kandidátov, pričom
uskutočnenie výberu kandidátov bude v dvoch fázach: Základným výberom a Zúženým výberom.
Základný výber je iniciálny zoznam kandidátov, ktorý profilovo zodpovedajú popisu činnosti obsadzovaného
pracovného miesta, pričom kandidáti spĺňajú všetky základné kritériá z pohľadu vzdelania, pracovných skúsenosti,
jazykových znalosti a projektovej histórie (počet projektov, veľkosť timu, rozpočet). Základný výber kandidátov
Poskytovateľ vypracuje a predloži Objednávateľovi v súlade s bodom 2.4. pism. a) tohto čiánku Dohody.
Zúžený výber je zoznam Poskytovateľom overených kandidátov na Objednávateľom požadovanú pracovnú poziciu
spolu s vypracovaným hodnotením prezentovaných kandidátov na zákiade osobného pohovoru, referencii a jemu
dodaných podkladov a ten tieto profily s hodnotením predloži Objednávateľovi. Zúžený výber kandidátov
Poskytovateľ vypracuje a predloži Objednávateľovi v súlade s bodom 2.4. pism. b) tohto čiánku Dohody.
2.4.

Poskytovateľ je povinný prezentovať Objednávateľovi vyhľadaných kandidátov nasledovným spôsobom:
a) do 10 pracovných dni odo dňa prijatia objednávky predloži Objednávateľovi Základný výber kandidátov (t. j.
zdroj vyhľadávania), pričom kandidáti spĺňajú všetky základné kritériá z pohľadu vzdelania, pracovných
skúsenosti, jazykových znalosti a projektovej histórie (počet projektov, veľkosť timu, rozpočet).
b)

do 5 pracovných dni od predloženia Základného výberu vypracuje Zúžený výber potenciálne vhodných
kandidátov spolu s vypracovaným hodnotením prezentovaných kandidátov na základe osobného pohovoru,
referencii a jemu dodaných podkladov a tieto profily s hodnotením predloži Objednávateľovi. Poskytovateľ sa
v Zúženom výbere zaväzuje predložiť Objednávateľovi min. 3 kandidátov. Za obvyklé sa považuje predloženie
4 až 5 kandidátov. Hodnotenie vhodných kandidátov bude spočívať vo vypracovaní odborného posudku, ktorý
predloží Poskytovateľ Objednávateľovi. Odborný posudok bude obsahovať:

c)

■

úvodná stránka - krátka prezentácia kandidátov,

■

štandardný životopis prezentovaných kandidátov,

■

posudok: zhrnutie kvalifikácie a schopnosti daného kandidáta s uvedením relevantných vedomosti
a schopnosti, pracovných skúsenosti s ohľadom na pracovnú poziciu definovanú v objednávke,

■

prehľad použitých metód posudzovania kandidátov.

do 14 pracovných dni od predloženia Zúženého výberu prebehne osobný pohovor s vybranými kandidátmi za
účasti zástupcov Objednávateľa.

V prípade, že odborný posudok nebude obsahovať všetky obsahové náležitosti uvedené v bode 2.4. pism. b) tohto
článku Dohody, Objednávateľ je oprávnený prezentáciu bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi za účelom jej doplnenia
Poskytovateľom. Na doplnenie prezentácie a opätovné zaslanie Objednávateľovi má Poskytovateľ 3 (tri) pracovné dni.
Poskytovateľ sa zaväzuje za účelom zabezpečenia riadneho plnenia povinnosti podľa tejto Dohody určiť konzultanta,
ktorý bude v rámci celého procesu pôsobiť ako kontaktná osoba pre Objednávateľa.
2.5. Poskytovateľ vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie
všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako
„Pracovnoprávne predpisy"), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov
a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinnosti, ktoré pre neho
z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Dohody.
Poskytovateľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho
zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.

3. Povinnosti a práva Objednávateľa:
3.1.

Objednávateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na plnenie predmetu Dohody.

3.2.

Objednávateľ má právo zrušiť objednávku kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú cenu podľa čiánku 3 tejto Dohody, len v prípade ak
uzavrie s kandidátom pracovnú zmluvu alebo dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a kandidát nastúpi
u Objednávateľa do pracovného pomeru.
3.4.

Objednávateľ si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z Poskytovateľom ponúkaných kandidátov.
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3.5. Objednávateľ má právo určiť termín osobnétio pohovoru s navrhnutým/i kandidátom/mi a oznámi ho
Poskytovateľovi. Na tohto stretnutí sa môže zúčastniť konzuitant pridelený Poskytovateľom, prípadne iný zamestnanec
Poskytovateľa na to určený. Osobný pohovor zorganizuje spravidia Objednávateľ v priestoroch sídia Objednávateľa,
pripadne v iných vhodne na to určených priestoroch vybraných Objednávateľom. Až do oznámenia prvého osobného
pohovoru nesmie Objednávateľ bez súhlasu Poskytovateľa komunikovať s vybraným kandidátom. Komunikácia medzi
Objednávateľom s vybraným kandidátom po prvom osobnom pohovore nie je obmedzená.
3.6.

Po doručení odborného posudku v súiade s bodom 2.4. pism. b) tohto článku Dohody je Objednávateľ oprávnený

odmietnuť navrhovaného kandidáta, ktorého Objednávateľ stretoi osobne, resp. má jeho osobné materiáiy k dispozícii
z iných zdrojov za dobu 12 mesiacov pred zadaním objednávky. Objednávateľ sa zaväzuje túto skutočnosť bezodkladne
oznámiť Poskytovateľovi.
3.7. Objednávateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dni vzniku pracovného pomeru medzi Objednávateľom
a vybraným kandidátom najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od začatia pracovného pomeru.

Článok 6
Ochrana osobných údajov
1. Zmluvné strany si uvedomujú dôležitosť bezpečností spracúvania osobných údajov a preto sa zhodli na tom, že ich
budú spracúvať v súiade s Nariadením Európskeho pariamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie ochrany osobných údajov) v platnom znení (ďalej ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „zákon o ochrane osobných
údajov“).
2. Zmluvné strany sa za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov podľa tejto
Dohody a vzájomnej komunikácie zaväzujú prijať technické, organizačné a personálne opatrenia na ochranu osobných
údajov, pričom vezmú do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť spracúvaných osobných údajov, ako
aj rozsah možných rizík s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody dotknutých osôb.
3. Poskytovateľ je povinný získať súhias vybraného kandidáta k poskytnutiu jeho osobných údajov Objednávateľovi,
pokiaľ Poskytovateľ chce použiť tieto osobné údaje v súvislosti s touto zmluvou.
4. V prípade, ak Poskytovateľ príde pri plnení tejto Dohody do kontaktu s osobnými údajmi, ktoré spracúva
Objednávateľ, Poskytovateľ nesmie v žiadnej forme spracúvať osobné údaje, ktoré sú spracúvané Objednávateľom,
najmä ich nesmie poskytnúť žiadnej tretej osobe, zhromažďovať ich, kopírovať ich, zverejňovať ich aiebo inak ich
akýmkoľvek spôsobom využiť pre akékoi'vek viastné potreby alebo pre akékoľvek potreby tretej osoby, ak nie je v tejto
Dohode výsiovne stanovené inak. Bez predchádzajúceho písomného súhiasu Objednávateľa, Poskytovateľ nesmie
vynášať z priestorov Objednávateľa žiadne fyzické aiebo elektronické nosiče informácií (napr. dokumenty, CD nosiče,
USB a pod.) (ďalej len „nosič informácií"), ktoré obsahujú osobné údaje spracovávané Objednávateľom a ani
vyhotovovať kópie týchto nosičov informácií.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne vrátiť Objednávateľovi všetky nosiče informácií, ktoré obsahujú osobné údaje
spracúvané Objednávateľom. V prípade, ak niektorý z nosičov informácií obsahujúci osobné údaje je potrebný pre
plnenie podľa tejto Dohody, je Poskytovateľ povinný vrátiť takýto nosič informácií bezodkladne po ukončení plnení v
rámci konkrétnej služby.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídu do kontaktu pri
plnení tejto Dohody. Povinnosť mlčanlivostí trvá aj po skončení trvania tejto Dohody. Na požiadanie Objednávateľa je
Poskytovateľ povinný preukázať splnenie tejto povinnosti. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak to priamo vyplýva z platných
právnych predpisov, pričom v takom prípade je povinná zmluvná strana postupovať výlučne v súlade s týmito platnými
právnymi predpismi pri zachovaní zásady minímalizácie spracúvania osobných údajov.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vykonajú všetky opatrenia na to, aby ich zamestnanci a príp. iné spolupracujúce
osoby pri plnení tejto Dohody dodržiavali povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov stanovené v GDPR, v zákone
o ochrane osobných údajov a v tejto Dohode. Zmluvné strany sa zaväzujú poučiť svojich zamestnancov a príp. iné
spolupracujúce osoby o povinnostiach, ktoré im vyplývajú z GDPR, zákona o ochrane osobných údajov a tejto Dohody.
8.

Poskytovateľ je povinný nahradiť akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí dotknutej osobe a/alebo Objednávateľovi v

dôsledku nedodržania svojich povinností týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, t. j. najmä v prípade, ak
Poskytovateľ nedodrží ustanovenia GDPR a/aiebo zákona o ochrane osobných údajov, aiebo ak Poskytovateľ koná nad
rámec alebo v rozpore s touto Dohodou (najmä, nie však výlučne v rozpore s ustanoveniami bodov 3, 4, 5 a 6 tohto
čiánku Dohody).
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9. Zmluvné strany sa dohodli, že v záujme zabezpečenia spracúvania osobných údajov v súlade so všeobecným
nariadením ochrany osobných údajov a zákonom o ochrane osobných údajov bude medzi zmluvnými stranami
uzatvorená osobitná zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov.

Článok 7
Dôverné informácie a obchodné tajomstvo
1. Za dôverné Informácie sa pre účely tejto Dohody považujú všetky informácie, o ktorých sa zmluvné strany dozvedia
v rámci ich zmluvného vzťahu založeného touto Dohodou, pri plnení tejto Dohody alebo v súvislosti s jej uzavretím a
plnením, ako aj všetky údaje a Informácie, ktoré sú obsiahnuté v tejto Dohode a jej prílohách či dokumentoch
vypracovaných za účelom prípravy, uzavretia alebo plnenia tejto Dohody (ďalej len „Dôverné Informácie“).
2.

Každá zmluvná strana sa zaväzuje počas trvania tejto Dohody, ako aj po jej ukončení:

a)

uchovávať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek Dôverné informácie a (pokiaľ to nie je pre účely plnenia tejto Dohody)
nebude takéto Informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať; a

b) sprístupňovať Dôverné informácie tretím stranám výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany; to neplatí pre daňových, právnych alebo iných profesionálnych poradcov zmluvnej strany, ktorí sú
zo zákona alebo na základe zmluvy povinní zachovávať dôvernosť poskytnutých informácií;
c) zabezpečiť, že akákoľvek tretia strana, ktorej sú Dôverné informácie sprístupnené, dodrží záväzok mlčanlivosti v
zmysle podmienok tejto Dohody;
d) využívať Dôverné informácie len pri realizácii tejto Dohody a pri vykonávaní vlastných práv a povinností podľa tejto
Dohody.
3.

Ustanovenia ods. 2 tohto článku tejto Dohody sa nevzťahujú na Dôverné Informácie, ktoré:

a)

sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo povinnostíniektorou zo zmluvných
strán vyplývajúcich z tejto Dohody;
b) sú alebo t)oll získané prijímajúcou stranou samostatne;
c) boli známe jednej zo zmluvných strán ešte pred začatím zmluvných rokovaní o uzavretí tejto Dohody alebo jej boli
poskytnuté treťou stranou ako informácie, ktoré nie sú dôverné, pričom táto tretia strana neporušila vlastnú povinnosť
mlčanlivosti;
d) sú náležíte sprístupnené na základe zákonnej povinnosti, nariadenia súdu s rozhodnou právomocou alebo iného
regulačného orgánu s tým, že v tomto prípade zmluvná strana, ktorá je povinná Dôverné informácie sprístupniť, bude
okamžite informovať druhú zmluvnú stranu pred sprístupnením Dôverných informácií.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú:
a) neoznámiť a nespristupniť obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany akýmkoľvek tretím osobám;
b) žiadnym spôsobom nevyužívať pre seba alebo akúkoľvek tretiu osobu obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany
inak, než na plnenie tejto Dohody;
c) zabezpečiť akékoľvek listiny a akékoľvek Iné nosiče informácií, vrátane ich kópií, z ktorých možno získať obchodné
tajomstvo druhej zmluvnej strany, pred zneužitím tretími osobami;
d) poučiť svojich zamestnancov, ktorí sa pri plnení pracovných úloh môžu stretnúť hoci aj v obmedzenej miere s
obchodným tajomstvom druhej zmluvnej stany, a členov štatutárneho orgánu, o povinnosti zachovávať predmetné
obchodné tajomstvo;
e) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej zmluvnej strane, že sa tretia osoba domáha sprístupnenia
obchodného tajomstva.

Článok 8
Zmluvné pokuty a náhrada škody
1. Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane
v dôsledku porušenia jej povinnosti vyplývajúcich z tejto Dohody a/alebo z platných právnych predpisov.
2. V prípade nesplnenia povinnosti Poskytovateľa riadne a včas tak, ako to vyplýva z článku 5 časť 2. bod 2.4. tejto
Dohody, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 € (slovom:
tristo eur) za každé jednotlivé porušenie.
3. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Poskytovateľa podľa článku 5 časť 2. bod 2.5. tejto Dohody ukáže ako
nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom Poskytovateľom nelegálne zamestnávaných osôb, (I) je
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Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % sankcie uloženej kontrolným orgánom
Objednávateľovi a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Dohody. Objednávateľ je oprávnený
uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči Poskytovateľovi aj opakovane.
4. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Poskytovateľa zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla.
5. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry je Poskytovateľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku
z omeškania z nezaplatenej sumy vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka vo výške
podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2014 Z. z., a to za každý deň omeškania
platby.
6. Akákoľvek zmluvná pokuta podľa tejto Dohody je splatná v 15. (pätnásty) deň nasledujúci po doručení písomnej
požiadavky (penalizačnej faktúry) Poskytovateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať sí svoju pohľadávku voči Poskytovateľovi po
lehote splatnosti aj bez súhlasu Poskytovateľa oproti akejkoľvek splatnej pohľadávke Poskytovateľa voči
Objednávateľovi. O započitani pohľadávky je Objednávateľ povinný pisomne informovať Poskytovateľa. Na započítanie
vzájomných nárokov sa použije ustanovenie § 358 a nasl. ObZ primerane.
8. Uplatnením zmluvnej pokuty u Poskytovateľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty Poskytovateľom nie je dotknuté
právo Objednávateľa upiatňovať u Poskytovateľa v pinom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo
strany Poskytovateľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.
9. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje
povinnú zmluvnú stranu ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.

Článok 9
Doba trvania a ukončenie Dohody
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú v trvani 4 roky odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti, alebo do vyčerpania celkového finančného limitu uvedeného článku 3 bod 2. tejto Dohody, podlá toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr,
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dohodu je možné ukončiť okrem spôsobu uvedeného v bode 1. tohto článku Dohody
aj nasledovne:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od Dohody v súiade s touto Dohodou aiebo s ustanoveniami Obchodného zákonníka,
c) písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je 2 (dva)
mesiace a začina plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvná strana je oprávnená od tejto Dohody odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti
zakotvenej v tejto Dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti budú považovať
najmä:
a)

opakované omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry Poskytovateľovi o viac ako 30 dni po uplynutí lehoty
splatnosti;

b)

opakované porušenie povinnosti Poskytovateľa v zmysle tejto Dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že po prvom
porušení povinnosti Poskytovateľa Objednávateľ pisomne upozorni Poskytovateľa na porušenie jeho povinnosti a
poskytne mu primeranú lehotu, ktorá nesmie trvať viac ako 5 dni, na jej odstránenie. V prípade, ak Poskytovateľ
neodstráni porušenie povinnosti v tejto lehote, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Dohody aj v prípade,
ak nenastala skutočnosť opakovaného porušenia povinnosti.

4.
Odstúpenie od Dohody nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Dohody druhej
zmluvnej strane na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto Dohody.
5.
Zánik Dohody sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušenim povinnosti podľa tejto Dohody,
nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov medzi zmluvnými
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stranami a iných ustanoveni, ktoré podľa prejavenej vôie strán aiebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po
ukončení tejto Dohody.

Článok 10
Komunikácia zmluvných strán a doručovanie
1. Zmluvné strany sa dohodil, že písomnosť podľa tejto Dohody je možné doručovať:
a. osobne,
b. poštou,
c. kuriérom,
d. elektronicky-em ailom .
2. Zmluvné strany sa dohodil, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Dohodou bude prebiehať prioritne
elektronicky prostredníctvom e-maiiov uvedených v bode 6. tohto článku Dohody. Písomnosti, obsahujúce právne
významné skutočnosti podľa tejto Dohody, sa budú doručovať prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky do
vlastných rúk, alebo kuriérnou službou alebo odovzdávať osobne. Písomnosťou obsahujúcou právne významné
skutočnosti, sa na účely tejto Dohody rozumie najmä nie však výlučne, oznámenie týkajúce sa zmien Dohody, jej
ukončenia, výzvy na zaplatenie a akékoľvek výzvy na plnenie.
3. Pre potreby doručovania sa použijú adresy sídel zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Dohody. V prípade
akejkoľvek zmeny adresy, určenej na doručovanie písomností na základe tejto Dohody, sa zmluvná strana zaväzuje o
zmene bezodkladne, najneskôr do 8 kalendárnych dní, odkedy takáto zmena nastala, písomne informovať druhú
zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená zmluvnej strane pred
odoslaním písomností.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť doručovaná prostredníctvom pošty sa na účely tejto Dohody považuje za
doručenú dňom jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná, alebo dňom odmietnutia jej prevzatia zmluvnou
stranou, ktorej je adresovaná alebo uplynutím úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky
nedozvedel.
5. Písomnosť doručovaná elektronicky na e-maiiovú adresu uvedenú v bode 6. tohto článku Dohody sa považuje za
doručenú:
a)

okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá strana potvrdí, aiebo

b)

nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá strana prevzatie písomnosti nepotvrdila.

6. Zmluvné strany si určujú nasledovné oprávnené osoby na komunikáciu týkajúcu sa tejto Dohody:
Oprávnená osoba za Objednávateľa: ing. Lukáš Dinda, zástupca riaditeľa magistrátu, iukas.dinda@bratislava.sk
aiebo Mag. Martina Rothová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov, martina.rothova@bratisiava.sk

Oprávnená/é osoba/y za Poskytovateľa: ing. Rastislav Kozlík, Senior Consultant, rastislav.kozlik@balanced-hr.com,
alebo Ing. Martin Marek, CEO, martin.marek@balanced-hr.com

Článok 11
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších
predpisov.
2. Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhiasu Objednávateľa započítať akékoľvek svoje
pohľadávky a nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom Objednávateľa, ani bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Dohody na tretiu osobu.
3. Meniť aiebo dopĺňať ustanovenia tejto Dohody je možné len na základe dohody zmluvných strán, formou písomných
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a v súlade s § 18 zákona o verejnom
obstarávaní.
4. Táto Dohoda je vyhotovená v 4 (slovom štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu; 2 (slovom dva) rovnopisy pre
Objednávateľa a 2 (slovom dva) pre Poskytovateľa.
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5. Neplatnosť, neúčinnosť aiebo neapltovaternosť nieKlaého ustanovenia (ejlo Dohody nespôsobuje neplatnosť,
neúCiinosť alebo neapilKovaternosť tejto Dohody ako celku.
6. V prípade neplatnosti, neúčímosti alebo neaplikovaternostl niektorého ustanovenia tejto Dcrfiody sú zmluvné strany
povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo
neaplikovateTné ustanovenie tejto Dohody nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Dohody. V prípade, ak
bude právny predpis citovaný v tejto Dohody zrušený a nahradený Iným právnym predpisom, odkazy tejto Dohody na
pôvodný právny predpis sa Itudú považovať za odkazy na právriy predpis, ktorý ho nahradil.
7. Právne vzťahy zmluvných strán v tejto Dohode neupravené sa riadia pnsiušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky vplatnom znení, a to najmä zákonom č, 513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom a
zákonom č. 343/2015 Z. z. zákonom o verenom obstarávaní.
8. Zmluvné strany sa zaväzi^ú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto Dohody,
ktoré budú riešené v prA>m rade zmierfivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných
sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto Dohody majú príslušné súidy Slovenskej republiky, za
použitia slovenského práva

9. Nsoddeliiernou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 - Opis predmetu Dohody
Príloha č. 2 - Cenová ponuka
10 V pripade rozpwu medzi ustanoveniami textu tejto Dohody a ustanoveniami akejkoľvek prílohy tejto Dohody majú
vždy prednosť ustanovenia textu Dohody.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že ^ túto Dohodu (vrátane jej príloh) prečítali, jq obsahu porozumeli, súhlasia s ňou
bez výhrad a sú sl vedomé právnych následkov podpísania tejto Dohody.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zrriuvnä slc4»da nie je äadnym spôsobom obmedzená, túto Dohodu uzatvárajú
slobodne, vážne, nie v tiesni ani za napadne nevýhodných podmienok a je jasným, určitým a verným vyjadrením l(^
vôle, čo potvrdZL^ú vlastnoničnými podpismi.

V Bratislave.

V Bratislave. 21.2.2022

Za Poskytovateta:

avne meslo Slovenskej republiky Bretislava

M g r. Ctibor K d fá l
ríaditer magistrátu

BALANCED HR s.r.o.
Ing. Martin Marek
konateí
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Príloha č. 1 - Opis predmetu Dohody

Predmetom Dohody je služba Výber personálno-poradenskej spoločnosti za účelom aktívneho, a cieleného
vyhľadávania, sprostredkovania, výberu, pripadne osiovenia vhodných kandidátov na voľné alebo nové pracovné pozície
v oblasti projektového riadenia na základe požiadaviek objednávateľa, ktorého výsledkom je konkrétna ponuka
kvalifikovaných osôb, s ktorými môže byt' po procese výberu uzavretá pracovná zmluva. Príkladom takýchto pozícií sú
projektový manažér, projektový asistent, projektový metodik a pod. Mesačná základná zmluvná mzda sa pre tieto pozicie
pohybuje od 1.300 do 2.200 eur, pričom sa jedná o orientačný údaj.
Účelom Dohody je zabezpečiť kontinuitu realizácie jednotlivých mestských projektov v rámci ich vedenia a efektívnejšie
a pružnejšie reagovanie na vývoj mestských projektov v jednotlivých fázach projektu, ako aj dosahovanie cieľov
a výsledkov mestských projektov.
Objednávateľ odhaduje, že z tejto rámcovej dohody poskytovateľ zabezpečí obsadenie 7-8 projektových pozícií.
Predmet Dohody zahŕňa zo strany poskytovateľa tieto aktivity:
•

zabezpečenie inzerovania objednávateľom špecifikovanej pozicie na webovej stránke poskytovateľa a
pracovných portáloch,

•

vyhľadanie pracovnej pozície v internej databáze, na pracovných portáloch, sociálnych sieťach a na networku
poskytovateľa,

•

prieskum trhu, priame oslovovanie a selektovanie kandidátov, testovanie jazykovej a odbornej zručnosti,
overovanie praxe a osobné/oniine stretávanie sa s najvhodnejšími kandidátmi, ktorí v najväčšej miere spĺňajú
kritéria zadefinované objednávateľom,

•

priprava profilov TOP kandidátov spolu s popisom zručností a odborných skúsenosti, motivačné faktory
a profesionálne očakávania,

•

zorganizovanie a iniciovanie osobného predstavenia objednávateľom zvolených kandidátov, uskutočnenie
výberu kandidátov v dvoch fázach: Základným výberom a Zúženým výberom, a to nasledujúcim spôsobom:

■ do 10 pracovných dní odo dňa akceptácie písomnej požiadavky predloží poskytovateľ objednávateľovi Základný výber
kandidátov (t. j. zdroj vyhľadávania), pričom kandidáti spĺňajú všetky základné kritériá z pohľadu vzdelania, pracovných
skúseností, jazykových znalostí a projektovej histórie (počet projektov, veľkosť tímu, rozpočet)
■ do 5 pracovných dni od predloženia Základného výberu vypracuje Zúžený výber potenciálne vhodných kandidátov
spolu s vypracovaným hodnotením prezentovaných kandidátov na základe osobného pohovoru, referencií a jemu
dodaných podkladov a tieto profily s hodnotením predloží objednávateľovi. Poskytovateľ sa v Zúženom výbere zaväzuje
predložiť objednávateľovi min. 3 kandidátov. Za obvyklé sa považuje predloženie 4 až 5 kandidátov.
Hodnotenie vhodných kandidátov bude spočívať vo vypracovaní odborného posudku, ktorý predloží poskytovateľ
objednávateľovi. Odborný posudok bude obsahovať:
■ úvodná stránka- krátka prezentácia kandidátov,
■ štandardný životopis prezentovaných kandidátov,
■ posudok: zhrnutie kvalifikácie a schopností daného kandidáta s uvedením relevantných vedomostí a schopností,
pracovných skúseností s ohľadom na pracovnú pozíciu definovanú v objednávke,
■ prehľad použitých metód posudzovania kandidátov.
Do 14 pracovných dní od predloženia Zúženého výberu prebehne osobný pohovor s vybranými kandidátmi za účasti
zástupcov objednávateľa.
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Cenová ponuka

Príloha č. 2

Poskytovateľ:
BAUNCED HR s.r.o.

Cena za predmet Dohody je 2,65 násobok mesačného n á s tu p n á zmluvného brutto platu bez DPH
vybraného kandidáta, s ktorým sa uzavrie pracowiá zmluva, a ktorý nastúpi u (Äjednávatela do
pracovného pomeru.

Ing. Martin Marek
konateľ BALANCED HR s.r.o.

/
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