
Zmluva  

o dodaní  služieb zo dňa 1.06.2020 
 

uzatvorená medzi: 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

1) Odberateľ: Základná škola s materskou školou 

So sídlom:  Sibírska 39, 831 02 Bratislava 

Zastúpený:  Mgr. Milena Partelová, riaditeľka školy  

IČO:   31785221 

   DIČ:  2021361199    

Číslo účtu:   

 (ďalej len „Odberateľ“) 

 

 

2) Dodávateľ: MM Services 

   Zastúpený:  

   IČO:  50 991 56 

Číslo účtu:   

    

 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

sa dohodli nasledovne: 

 

I. Predmet zmluvy 

 

 

1.1 Predmetom zmluvy je dodanie služby ekonomického poradcu v oblasti verejného 

obstarávania a iných ekonomických služieb. 

 

1.2.  Zabezpečenie poradenstva zahŕňa: 

      - vypracovanie dokumentov, výzvy, zápisnice o verejnom obstarávaní na základe   

      dodaných podkladov od príslušných zamestnancov a dodávateľov. 

- komunikácia s dodávateľmi a príslušnými firmami, zapojenými do súťaží verejného 

obstarávania. 

- ukončenie verejného obstarávania je striktne podmienené rozhodnutím riaditeľa 

školy a na jeho zodpovednosť. 

- naša firma nezodpovedá za rozhodnutie o vybranom uchádzačovi a následnom 

finálnom rozhodnutí o súťaži. 

1.3– vypracovanie a spracovanie nájomných zmlúv pre nájomcov telocvične  

       a komunikácia s nimi. 

1.4 – spracovávanie revízií a ich dojednávanie na Základnej škole a materských školách. 

 

 

 

  

 

 



 

 

II. Povinnosti Dodávateľa 

 

2.1  Zabezpečiť dodanie služieb podľa článku I. 

2.2 Zaslať Odberateľovi faktúru na konci príslušného mesiaca za vykonanú prácu podľa bodu 

 

 

III. Povinnosti Odberateľa 

 

3.1 Odberateľ je povinný umožniť prístup k dokumentom na spracovanie verejného 

obstarávania.  

3.2 Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za jeho služby podľa bodu Článku IV, bod 

4.1 a 4.2 tejto Zmluvy. 

3.3 Zabezpečiť v rámci možností a čo v najkratšom čase všetky dokumenty a podklady na 

vypracovanie verejného obstarávania. 

 

 

IV. Platobné podmienky 

 

4.1  Cena služby bude fakturovaná za poskytnutie servisných prác. Cena tovaru bude 

fakturovaná na základe dohodnutej ceny vo výške 400€ s DPH/ mesačne. V prípade dohody 

s odberateľom sa suma môže líšiť na základe navyše odpracovaných úloh, zákaziek, alebo 

projektov. 

4.2 Odberateľ uhradí faktúru Dodávateľovi do 14  dní od jej prijatia na účet dodávateľa.  

 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Akékoľvek zmeny, doplnky, dodatky alebo iné zásahy do zmluvy sa musia vykonať 

písomne so súhlasom oboch zmluvných strán. 

 

5.2 Pokiaľ niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú neplatné alebo sa stanú neplatnými,  

nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú neplatné 

ustanovenia nahradiť platnými ustanoveniami, ktoré sa čo možno najviac približujú 

hospodárskemu účelu neplatného ustanovenia. Pokiaľ zmluva bude mať medzeru, ktorá by 

vyžadovala úpravu, odstráni zmluvná strana túto medzeru doplňujúcim ustanovením, ktoré 

prihliada k hospodárskemu účelu tejto zmluvy. 

 

5.3 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť zverejnením zmluvy po  podpise oboma 

zmluvnými stranami a je uzatvorená na dobu určitú a to do dňa 31.12.2020. 

 

5.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré môžu vyplynúť z tejto zmluvy 

alebo v súvislosti s ňou budú riešené v prvom rade cestou vzájomnej dohody. 

 

5.5 Ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať za 

následok zmenu právneho postavenia niektorého zo zmluvných strán, je táto strana  povinná 

zabezpečiť prechod svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na svojho právneho 

nástupcu. 

  



5.6 Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej dobe 2 mesiace a to písomnou formou. 

 

5.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, ktorých 1 originál dostane každá zo 

zmluvných strán. 

 

5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s textom tejto zmluvy, a že táto zmluva je 

spísaná na základe ich slobodnej vôle, na dôkaz čoho prikladajú pod túto zmluvu svoje 

podpisy. 

 

 

 

V Bratislave dňa: 26.6.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Odberateľ                   Dodávateľ 

 

 


