
Zmluva o poskytovaní právnych služieb

uzatvorená podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 5 269 ods. 2

medzi

Poskytovateľ:
sídlo:
IČO:

DIČ:

IČ DPH:
IBAN:

Email :

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

JUDr. Zuzana Fabianová, Ph.D. - advokátka
Štúrova 27, 040 01 Košice
42406919

1074852438

Neplatca DPH
SK3109000000005069291419
fabianova@ fabianova.sk

(ďalej len „poskytovater t v príslušnom gramatickom tvare)

a

Objednávateľ:
sídlo:

IČO:

DIČ:

DPH:
IBAN•.

štatutárny orgán:
Email :

Inovačné partnerské centrum
Hlavná 139, 080 01 Prešov

45734348

2023550276

Neplatca DPH
SK36 5600 0000 0088 8063 2001

Doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD., Riaditeľ združenia

info@ipcpo.sk

(ďalej len „objednávater ď v príslušnom gramatickom tvare)

(spolu aj ako „Zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare)

Čl. II Preambula

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní právnych služieb (ďalej len „Zmluva”) v súlade so

zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov na predmet Zmluvy „Právne služby."

Čl. III Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb, a to poskytovanie právnych rád ohľadne

skutočností identifikovaných objednávateľom, spisovanie listín o právnych úkonoch, zmlúv a dohôd,

vypracúvanie právnych rozborov, analýz a stanovísk ohľadne právnych skutočností identifikovaných

objednávateľom, zastupovanie objednávateľa pred súdmi, orgánmi štátnej správy, samosprávy a inými

orgánmi verejnej mocí Slovenskej republiky, ako aj fyzickými osobami a právnickými osobami v

občianskoprávnych, obchodnoprávnych, trestnoprávnych, pracovnoprávnych a administratívnoprávnych

veciach, vrátane vecí inej právnej povahy, podávanie návrhov, žalôb, žiadostí, prijímanie doručovaných

písomností vrátane vykonávania ostatných procesných úkonov, podávanie opravných prostriedkov a

vzdávanie sa ich podania, uzatváranie súdnych zmierov a iných zmierov, vrátane uzatvárania

mimosúdnych dohôd, rokovanie s protistranou, ako aj s inými fyzickými a právnickými osobami,

prijímaníe splnených nárokov a potvrdzovanie ich splnenia, príprava a posudzovanie návrhov interných



riadiacich aktov (vnútorných predpisov) objednávateľa, zabezpečenie právneho servisu podľa

požiadaviek objednávateľa.

3.2. Poskytovanie právnych služieb v zmysle tejto zmluvy sa vykonáva priebežne podľa požiadaviek a

pokynov objednávateľa, na základe písomnej objednávky (poštou, e-mailom, faxom).

3.3 Poskytovateľ garantuje, že právnu pomoc poskytuje osobne alebo prostredníctvom svojich partnerov

alebo spolupracovníkov, ktorí sú zapísaní v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory alebo v

zozname advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory, Poskytovateľ je oprávnený

zmluvne zabezpečiť poskytovanie služieb v zmysle tejto Zmluvy prostredníctvom iných advokátov alebo

ich koncipientov. V takom prípade Poskytovateľ zodpovedá za služby v rovnakom rozsahu, ako keby ich

poskytol priamo sám.

Čl. IV Práva a povinnosti Zmluvných strán

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi právno-poradenské služby, ktoré tvoria predmet

tejto Zmluvy s vynaložením odbornej starostlivosti, v súlade s platnými štandardami schválenými
Slovenskou advokátskou komorou a v zmysle praxe obvyklej na trhu poskytovania právnych služieb.
Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje, že počas poskytovania služieb bude chrániť tie záujmy objednávateľa,
ktoré sú mu známe a bude konať podľa pokynov objednávateľa.

4.2 Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje k mlčanlivosti o všetkých informáciách a skutočnostiach, o
ktorých sa dozvedela v priebehu alebo v súvislosti s poskytovaním služieb, a to aj pred podpísaním
tejto Zmluvy (ďalej len ako „Záväzok mlčanlivosti" v príslušnom gramatickom tvare).

4.3 Každá zo Zmluvných strán súhlasí s tým, že Záväzok mlčanlivosti môže zaniknúť iba na základe
vzájomnej písomnej zmluvy a súhlasu oboch Zmluvných strán. Záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na
skutočnosti,

a) ktoré sú verejne známe a

b) ktoré sa stanú verejne známymi po podpísaní tejto Zmluvy z dôvodov iných, ako je porušenie tejto
Zmluvy príslušnou Zmluvnou stranou.

Záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch alebo v
rozhodnutiach orgánov verejnej moci alebo iných orgánov, ktoré sú pre príslušnú Zmluvnú stranu
právne záväzné.

4.4 Záväzok mlčanlivosti sa vzťahuje aj na zamestnancov a spolupracovníkov poskytovateľa, ako aj na tretie
strany zainteresované spôsobom uvedeným v bode 3.3 tejto Zmluvy. Zánik platnosti tejto Zmluvy
nespôsobuje zánik Záväzku mlčanlivosti Zmluvných strán.

4.5 Poskytovateľ má právo na prístup k všetkým informáciám, ktorými objednávateľ disponuje a ktoré sú
potrebné _pre poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy a objednávateľ je povinný je povinný mu ich
poskytnúť.

4.6 Poskytovateľ je oprávnený používať a pre vlastné potreby vyhotovovať fotokópie dokumentov
objednávateľa. Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva obsiahnuté v takejto
dokumentácii, ako aj všetky pôvodné myšlienky objednávateľa alebo osôb konajúcich v mene
objednávateľa, ktoré sa vzťahujú alebo súvisia s jeho činnosťou, však ostávajú vlastníctvom
objednávateľa.

4.7 Poskytovateľ poskytuje právne služby v sídle objednávateľa alebo na iných miestach určených
objednávateľom, a tak, aby bol objednávateľovi k dispozícii najneskôr do 12 hodín od zaslania
písomnej objednávky podľa bodu 3.2 tejto zmluvy.

4.8 Pri účtovaní odmeny za služby uvedené v tejto Zmluve sa bude uplatňovať odmena podľa bodu čl. V tejto

Zmluvy.



4.9 Poskytovateľje povinný:

riadne a včas informovať objednávateľa, ako postupuje pri vybavovaní vecí;

oboznámiť objednávateľa s písomnosťami, ktoré dostal, alebo ktoré odosiela vo veciach týkajúcich

sa objednávateľa, vrátane elektronickej pošty, pokiaľ neboli doručené súčasne objednávateľovi;

bezodkladne odpovedať na otázky objednávateľa v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;

starostlivo zaobchádzať s dokladmi a písomnosťami, ktoré mu objednávateľ zveril, tieto po

vybavení veci alebo v lehote 3 pracovných dní od požiadania objednávateľom vrátiť

objednávateľovi, pričom za ich stratu alebo poškodenie zodpovedá poskytovateľ v plnom rozsahu.

Čl. V Odmena a platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ má za poskytnuté právne služby nárok na odmenu na

základe hodinovej sadzby nasledovne:

Cena za 1 hodinu poskytovania právnej služby: 23,-EUR.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za 1 hodinu poskytovania právnej služby podľa bodu 5.1 tejto

Zmluvy je konečná a zahŕňa hotové výdavky, náhradu za stratu času, cestovné a telekomunikačné

výdavky, vrátane miestnych telekomunikačných výdavkov a prepravného, úpravy a ostatné náklady

spojené s dodaním predmetných služieb v súlade s platnými predpismi s výnimkou súdnych poplatkov,

nákladov na znalecké posudky, preklady a odpisy.

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu za poskytovanie právnych služieb, a to mesačne na základe

faktúry vystavenej poskytovateľom a doručenej objednávateľovi, ktorá musí spĺňať náležitosti zákona č.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude obsahovať minimálne tieto náležitosti:

názov a sídlo objednávateľa a poskytovateľa,

označenie nápisom „faktúrať a číslo faktúry,

číslo tejto Zmluvy a deň platnosti Zmluvy,

špecifikáciu fakturovanej ceny služieb,

celkovú fakturovanú čiastku,

deň vystavenia faktúry a lehotu jej splatnosti,

označenie banky a IBAN poskytovateľa,

odtlačok pečiatky poskytovateľa.

5.5 Faktúru poskytovateľ vystaví najneskôr do 10. kalendárneho dňa v mesiaci, bezprostredne

nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa odmena bude účtovať. Faktúra bude splatná do 20

dní odo dňa jej riadneho vystavenia.

5.6 Ku každej faktúre pripojí poskytovateľ popis úkonov, ktoré v súvislosti s poskytovaním určitej služby

vykonal, a ktorý bude slúžiť ako podklad pre fakturáciu, a to najmenej v rozsahu:

počet hodín za jednotlivý úkon/službu,

podrobný popis úkonu/služby, z ktorého/ktorej bude zrejmé, čo bolo jeho/jej obsahom,

pri ústnych rokovaniach uvedenie osôb/zamestnancov, s ktorými poskytovateľ rokoval.



5.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, je objednávateľ oprávnený

vrátiť faktúru poskytovateľovi do piatich dní od jej doručenia objednávateľovi na doplnenie s uvedením

nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Nová 20 dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho

vystavenia opravenej faktúry objednávateľovi.

ČI. VI Doba platnosti Zmluvy a spôsoby jej skončenia

6.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 24 mesiacov od dátumu nadobudnutia jej
účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške 4810,-EUR celkom, podľa toho, ktorá z týchto
skutočností nastane skôr.

6.2 Zmluvu je možné ešte pred uplynutím doby dohodnutej v bode 6.1 tohto článku ukončiť:

a) písomnou dohodou obidvoch Zmluvných strán. V písomnej dohode o ukončení Zmluvy sa uvedie
deň, ku ktorému platnosť Zmluvy skončí.

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany, a to aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná
lehota je jednomesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. V prípade, že činnosť spojená s
poskytovaním právnych služieb podľa tejto Zmluvy nie je ukončená, poskytovateľ po doručení
písomnej výpovede objednávateľa upovedomí o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, aby sa
zabezpečilo predchádzaniu akýchkoľvek hroziacich škôd,

c) písomným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa, a to v prípade, ak poskytovateľ vstúpi
do likvidácie, na jeho majetok je vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, resp. je podaný
návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo povolenie na vyrovnanie. Odstúpením
Zmluva zaniká dňom, keď je prejav vôle objednávateľa odstúpiť od Zmluvy doručený druhej
Zmluvnej strane.

6.3 Poskytovateľ odovzdá objednávateľovi všetky pôvodné dokumenty, ktoré mu objednávateľ sprístupnil
alebo poskytol v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto Zmluvy, a to ku koncu výpovednej lehoty,

resp. najneskôr v deň skončenia platnosti tejto Zmluvy.

ČI. VII Záverečné ustanovenia

7.1 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s poskytovaným
predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými

osobami zmysle VZP k Zmluve o poskytnutí NFP (Poskytovateľ a ním poverené osoby, NKÚ, SFK,
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu a spolupracujúce a poverené osoby,
zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov, ostatné prizvané osoby v zmysle platných právnych

predpisov SR a EÚ) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť

7.2 Poskytovateľ je počas plnenia úloh pre objednávateľa v súlade s predmetom tejto Zmluvy oprávnený
komunikovať so zamestnancami objednávateľa aj prostredníctvom elektronickej pošty.

7.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V

prípade, ak Zmluva nie je podpísaná oboma Zmluvnými stranami v ten istý deň, Zmluva nadobúda

platnosť v deň, v ktorom dôjde k podpisu Zmluvy Zmluvnou stranou, ktorá ju _podpisuje v poradí ako

druhá.

7.4 Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle S 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení

neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia so zverejnením tejto Zmluvy.

7.5 Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia,

7.6 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach po dvoch vyhotoveniach pre každú zo Zmluvných

strán.



7.7 Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len prostredníctvom písomných očíslovaných dodatkov

podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

7.8 Právne vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia právnymi predpismi

uvedenými v záhlaví tejto Zmluvy.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, jej

obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za objednávateľa:

V Prešove dňa

Inov ép entrum

0 01 Prešov

: 45734 2

Za poskytovateľa:

• 2.0
V Košiciach dňa

ADVO S KANCE IA

27, 04001
č. SNG 7011 ICO:42406919


