Rámcová dohoda
SSV/ODB/011/2021
podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
(ďalej len ako „Dohoda" v príslušnom gramatickom tvare)
uzatvorená medzi

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,
štatutárny zástupca: Ing. Matúš Vallo, primátor, zastúpené Ing. Tatiana Kratochvílová 1. námestníčka
primátora na základe rozhodnutia č. 35/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o podpisovaní písomností a právnych dokumentov v znení neskorších predpisov, 100:00 603 481, DIČ:
020372596, IBAN: SK3775000000000025829413
(ďalej len ako „Hlavné mesto” v príslušnom gramatickom tvare)

Platforma pro sociálni bydleni, z. s., so sídlom Janovského 767/29, Holešovice, 170 00 Praha, Česká
republika, zastúpené Vlt Lesák, riaditeľ, IČO: 03 431 177, registrácia: spolkový register, spisová značka:
L 70031 vedená u Mestského soudu v Praze, D IC :C Z03431177, i b a n :C Z8720100000002200770607
(ďalej len ako „Platforma” v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I
Predmet Dohody
1.
2.

Predmetom tejto Dohody je úprava vybraných práv a povinností Hlavného mesta a Platformy, ktoré
súvisia s ich vzájomnou spoluprácou na poskytovaní služieb vzdelávania a odborných konzultácií.
Tie práva a povinnosti, ktoré nie sú touto Dohodou výslovne upravené, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník, ako aj ostatnými všeobecne závažnými právnymi predpismi platnými na území
Slovenskej republiky.
Článok II
Predmet a oblasti spolupráce

1.

2.

Hlavné mesto a Platforma majú záujem na vzájomnej spolupráci spočívajúcej v poskytovaní
vzdelávania vybraným zamestnancov Hlavného mesta (ďalej len ako „Vzdelávanie“ v príslušnom
gramatickom tvare) a poskytovaní odborných konzultácií (ďalej len ako „Konzultácie“ v príslušnom
gramatickom tvare) zo strany Platformy.
Platforma bude poskytovať Vzdelávanie a odborné Konzultácie z oblasti tvorby politik bývania na
úrovni mesta.
Článok III
Formy spolupráce

1.

Platforma sa zaväzuje poskytnúť Vzdelávanie a Konzultácie nasledujúcim spôsobom:
a)
zabezpečenie obsahu, vedenia a poskytnutia potrebných podkladov k 4 workshopom
s dĺžkou 5 hodín v priebehu roka 2021.
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2.

3.

Presné termíny workshopov budú predmetom dohody Hlavného mesta
a
Platformy vždy minimálne 30 dni vopred,
b)
účasť na piatich (5) až siedmich (7) pracovných skupinách v rámci plánovania politik
v oblasti dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova na úrovni mesta Bratislava,
c)
poskytnutie konzultácii v rozsahu stanovenom vždy mesiac vopred na základe vzájomnej
písomnej dohody,
d)
pripomienkovanie materiálov...
Platforma je povinná zabezpečiť stručný záznam o priebehu Vzdelávania alebo Konzultácii,
obsahom ktorého bude najmä stručná charakteristika Vzdelávania alebo Konzultácie, dátum ich
poskytnutia, ako aj iné informácie a, ktorý bude po jeho odsúhlasení Hlavným mestom podkladom
pre fakturáciu.
Hlavné mesto sa v rámci spolupráce zaväzuje zabezpečiť:
a)
plánovanie, koordináciu a pozvanie účastníkov workshopov,
b)
evidenciu dĺžky trvania a obsahu jednotlivých Konzultácii a účasti Platformy na pracovných
skupinách.

Článok IV
Odmena
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Platforme odmenu za Vzdelávanie a Konzultácie v celkovej
výške 4166.67 euro bez DPH, slovom štyritisicdeväťstodeväťdesiatdeväť euro a deväťdesiatdeväť
centov, bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len ako „Odmena" v príslušnom gramatickom tvare).
Odmena bude čerpaná na základe položkového rozpočtu, ktorý je Prílohou číslo 1 k Rámcovej
dohode.
Náklady na cestovné a ubytovanie spojené so zabezpečením vzdelávania môže Platforma
fakturovať Hlavnému mestu ako odôvodnený náklad.
Výška Odmeny je konečná a nemeniteľná a predstavuje celkovú odplatu za Vzdelávanie
a Konzultácie vrátane všetkých nákladov Platformy, bankových, transakčných a iných poplatkov
a primeraného zisku.
Výška dane z pridanej hodnoty bude určená vo výške účinnej v čase poskytnutia zdaniteľného
plnenia. Na Hlavné mesto sa vzťahuje režim prenesenej daňové povinnosti k dani z pridanej
hodnoty.
Odmena je splatná v mene Euro.
Zálohové platby a preddavky Hlavné mesto neposkytuje.
Odmena bude Hlavným mestom uhradená na základe faktúry vystavenej Platformou. Splatnosť
faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia Hlavnému mestu. Dňom úhrady je deň
odpísania finančných prostriedkov z účtu Hlavného mesta. Prílohou faktúry bude záznam o
priebehu Vzdelávania alebo Konzultácií podľa článku III ods. 2 tejto Dohody.
V prípade, že Platforma neposkytne Vzdelávanie alebo Konzultácie v rozsahu podľa tejto Dohody,
je oprávnená fakturovať len v rozsahu skutočne poskytnutého Vzdelávania alebo Konzultácie.
V prípade, že faktúra vystavená Platformou bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je
Hlavné mesto oprávnené ju vrátiť Platforme v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na
doplnenie a odstránenie zistených nedostatkov. Platforma je povinná faktúru podľa charakteru
nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú faktúru. V takomto prípade nová lehota splatnosti
začne plynúť dňom doručenia doplnenej alebo opravenej faktúry Hlavnému mestu.
Platforma nemá právo jednostranne si započítať voči Hlavnému mestu akúkoľvek splatnú peňažnú
pohľadávku. Platforma taktiež nie je oprávnená bez písomného súhlasu Hlavného mesta postúpiť
na tretiu osobu akékoľvek práva a povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Dohody.
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článok V
Ďalšie práva a povinnosti
1.

2.
3.
4.

Hlavné mesto a Platforma sú povinné vzájomne sa informovať o všetkom, čo sa týka oblastí
spolupráce, spolupôsobiť pri všetkých aktivitách potrebných na dosiahnutie cieľa a pri ich realizácii
postupovať v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov.
Hlavné mesto a Platforma sú povinné plniť si svoje povinnosti vyplývajúce im z tejto Dohody, ako
aj všeobecne záväzných právnych predpisov.
Hlavné mesto a Platforma sú povinné konať tak, aby sa predchádzalo vzniku škody.
Hlavné mesto a Platforma sú povinné poskytnúť si všetku súčinnosť, ktorú možno od nich
spravodlivo požadovať, aby bol naplnený účel tejto Dohody
Článok VI
Trvanie Dohody

1.
2.

Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2021.
Ukončiť túto Dohodu pred dátumom uvedeným v článku VI ods. 1 tejto Dohody je možné:
a) písomnou dohodou Hlavného mesta a Platformy,
b) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým príslušný súd vyhlási konkurz na
majetok Platformy,
c) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie
konkurzu na majetok Platformy pre nedostatok majetku,
d) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým príslušný súd povolí
reštrukturalizáciu Platformy,
e) zánikom Platformy bez právneho nástupcu,
f) písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota je 3, slovom tri mesiace
a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane.
Článok Vil
Doručovanie a komunikácia

1.

2.

3.

4.

Pokiaľ nie je v tejto Dohode uvedené inak, komunikácia medzi Hlavným mestom a Platformou
prebieha všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne listovou
zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne.
Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu
dotknutej strany uvedenú v záhlaví tejto Dohody. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka,
ktorá:
a) bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,
b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
c) bola uložená na pobočke poštového podniku, uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa
adresát s jej obsahom neoboznámil.
Hlavné mesto a Platforma sa dohodli, že ich komunikácia týkajúca sa plnenia Vzdelávania alebo
Konzultácií a to vrátane záväzných pokynov Hlavného mesta, prebieha prostredníctvom
zodpovedných osôb. Za prvé zodpovedné osoby sú určené:
a)
za Hlavné mesto: Natália Šmídová, natalia.smidova@bratislava.sk
b)
za Platformu: Barbora Bírová, barbora.birova@platforma.cz
Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu
podľa článku VII ods. 3 tejto dohody a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené
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5.
6.

neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so
správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.
Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne kontrolovať kontaktné emailové adresy.
Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu
kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.
Článok Vili
Záverečné ustanovenia

1.

2.
3.

4.
5.

Táto Dohoda nadobúda píatnosť dňom jej podpísania Híavným mestom a Píatformou a účinnosť
dňom nasledujúcim po dní jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta v súlade § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a dopínení niektorých zákonov
(zákon o síobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a Občianskeho
zákonníka.
Meniť aíebo dopĺňať ustanovenia tejto Dohody je možné íen písomnými čísíovanými dodatkami
podpísanými oprávnenými zástupcami Híavného mesta a Píatformy.
Ustanovenia tejto Dohody, ktoré sú alebo sa v budúcnosti stanú neplatnými z dôvodu rozporu s
platným právnym poriadkom, nezakladajú neplatnosť celej Dohody; jej ďalšie ustanovenia ostávajú
v píatností. Dotknuté nepíatné ustanovenia sa Híavné mesto a Píatforma zaväzujú upraviť tak, aby
nová úprava boía čo najbíižšie úprave pôvodnej a umožnií sa tak dosiahnuť účeí tejto Dohody.
Dohoda je vyhotovená v 4, síovom štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má právnu siíu orígínáíu
a z ktorých 2, slovom dva, pre Hlavné mesto a 2, slovom dva pre Platformu.
Hlavné mesto a Platforma vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítaíi, jej obsahu porozumeíi,
uzatvárajú ju síobodne a vážne, nie v tiesni ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

v Bratislave dňa:

01.O6.2021

Za Hlavné mesto

Mgr. Natália Smídová, v. r.
poverená vedením oddelenia

V Bratislave dňa: 09. 0 r .2021
Za Platformu

Ing. Vít Lesák, MSc, v. r.
riaditeľ
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Príloha Č.1
Položkový rozpočet

P.Č.
1.

Položka
workshop

Popis
1 . vedenie vzdelávacieho workshopu na

Jednotková cena
450 EUR/deň

vopred stanovenú tému
2. vypracovanie podkladov pre workshop
3. zabezpečenie stručného záznamu
workshopu pre účely fakturácie
2.

konzultácia

1 . konzultácia na vopred stanovenú tému
2. zabezpečenie stručného záznamu
konzultácie pre účely fakturácie

50 EUR/1 hodina

3.

pracovná skupina

1 . účasť na pracovných skupinách v rámci
vopred stanovených tém

50 EUR/1 hodina

4.

pripomienkovanie
materiálov

1 . pripomienkovanie legislativy

50 EUR/1 hodina

a koncepčných dokumentov, vytvorených
v rámci oddelenia dostupného bývania
a pomoci ľuďom bez domova
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