OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI,
Kostolná pri Dunaji č. 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji
[Všetkým záujemcom]

V Kostolnej pri Dunaji, dňa 04.05.2018

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Verejný obstarávateľ Obec Kostolná pri Dunaji, Kostolná pri Dunaji č.59, 903 01 Kostolná pri Dunaji(ďalej aj ako
„Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) realizuje prieskum
trhu na výber dodávateľa zákazy „Projektové práce kanalizácie Kostolná pri Dunaji“ (ďalej aj ako „Predmet zákazky“)
postupom zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle § 117 Zákona (ďalej aj ako „Prieskum trhu“). Týmto si Vás
dovoľujeme osloviť na predloženie cenovej ponuky na ich poskytnutie (ďalej aj ako „Cenová ponuka“). Podmienkou
hodnotenia Vašej Cenovej ponuky bude splnenie všetkých nižšie uvedených podmienok. Cenové ponuky, ktoré splnia
stanovené podmienky budú hodnotené na základe kritérií určených v bode 8 tejto výzvy.

1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán/štatutár:
IČO:
DIČ:

Obec Kostolná pri Dunaji
Kostolná pri Dunaji č. 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji
Ján Filkász, starosta
00 306 037
2021006702

Ďalšie informácie o podmienkach tejto výzvy môžete získaťu nasledovnej kontaktnej spoločnosti:
Obchodné meno:
Tatra Tender s.r.o.
Sídlo:
Krčméryho 16, 811 04 Bratislava
Štatutárny orgán/štatutár: Mgr. Vladimír Oros, konateľ
IČO:
44 119 313
Zapísanej v obchodnom registri OS BA I., oddiel: Sro, vložka č.: 51980/B
Kontaktná osoba:
JUDr. Tomáš Uríček
e-mail:
sp@tatratender.sk

2

VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY

2.1 Predmetom zákazky jevyhotovenie projektovej dokumentácieceloobecnej splaškovej gravitačnej kanalizačnej siete obce
podľa opisu Predmetu zákazky uvedeného v Prílohe č. 1tejto výzvy.
2.2 Predmet zákazky bude v tejto fáze financovaný z rozpočtových prostriedkov Verejného obstarávateľa. V budúcnosti
Verejný obstarávateľ však plánuje na refinancovanie Predmetu zákazky požiadať o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku, ktorý by mal byť poskytnutý Verejnému obstarávateľovi zo strany Slovenskej agentúry životného
prostredia(ďalej „Poskytovateľ NFP“) v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Z týchto dôvodov
Verejný obstarávateľ aj postupuje v zmysle príslušných príručiek a operatívnych dokumentov Operačného programu
Kvalita životného prostredia.
2.3 Predpokladaná hodnota zákazky je44.768,-EUR(slovom: štyridsaťštyritisícsedemstošesťdesiatosemeuro) bez DPH.
2.4 Predmet zákazky je charakterizovaný ako služby.
2.5 Kód podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV): 71242000-6 – Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov.
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3

OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Obhliadka miesta plnenia Predmetu zákazky nie je potrebná, avšak v prípade záujmu je možné si obhliadku miesta
plnenia Predmetu zákazky dohodnúť individuálne. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať
nasledovnúkontaktnúosobu pre obhliadku: Ján Filkász, tel.:+421 904 368 330, email: kostolnapd@gmail.com.

4

PODMIENKY PREDKLADANIA CENOVÝCH PONÚK

4.1 Cenovú ponuku je potrebné predložiť v uzavretej obálke poštou alebo osobne na adresu: Tatra Tender, s.r.o.,
Krčméryho 16, 811 04 Bratislavav pracovných dňoch v čase od 9:00 hod do 15:00 hod.
4.2 Obálka bude označená nasledovne „Cenová ponuka - Projektové práce kanalizácie Kostolná pri Dunaji neotvárať“.
4.3 Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: do15.05.2018do 15:00 hod.
4.4 Uchádzač môže Cenovú ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk uvedeného v bode
4.3 tejto výzvy.

5

SPÔSOB URČENIA CENY

5.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenáchv znení neskorších
predpisov. Cena musí byť konečná, vrátane všetkých nákladov, poplatkov či provízií a musí zahŕňať všetky
náklady na požadované projektové práce a požiadavky uvedené v tejto výzve.
5.2 Uchádzač v Cenovej ponuke uvedie celkovú cenu za dodaniePredmetu zákazky v zmysle Prílohy č. 2 tejto výzvy
v štruktúre:
cena v EUR bez DPH;
výška DPH v EUR;
cena v EUR vrátane DPH.
(v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke)

6

OBSAH A ZÁVÄZNOSŤ CENOVEJ PONUKY

6.1 Cenová ponuka musí byť záväzná do 15.06.2018.
6.2 Súčasťou Cenovej ponuky musia byť minimálne nasledovné informácie/dokumenty:
a)

Identifikácia uchádzača;

b)

Návrh ceny za celý Predmet zákazky v súlade s bodom 5 tejto výzvy vypracovaný v súlade s Prílohou č. 2 tejto
výzvy –Návrh na plnenie kritéria;

c)

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedenév Prílohe č. 3 tejto výzvy - Podmienky účasti;

d)

Návrh zmluvy vypracovaný podľa bodu 2 Vzor zmluvy Prílohy č. 4 tejto výzvy - Obchodné podmienky;

e)

Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov vypracované podľa Prílohyč. 5 tejto výzvy Konflikt záujmov;

f)

Označenie kontaktnej osoby (s uvedením poštovej alebo mailovej adresy a mobilného telefónneho čísla), na ktorú
sa môže Verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej Cenovej ponuky.

6.3 Každá z vyššie uvedených častí Cenovej ponuky (okrem dokladov a dokumentov uvedených v bode 6.2 písm. c) tejto
výzvy, z povahy ktorých je zrejmé, že sú vyhotovované inou osobou ako je uchádzač) musí byť podpísaná uchádzačom,
jeho štatutárnym zástupcom alebo iným písomne splnomocneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať za
uchádzača v záväzkových vzťahoch v rozsahu opísanom vyššie.
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Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Nižšie sú stanovené záväzné požiadavky na projekčné práce tvoriacePredmet zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu
zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne
pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO
a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri realizácii rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky.
V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ a platí, že
uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 34 ods. 9 ZVO.

1
1.1

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE PREDMET ZÁKAZKY
Predmetom zákazkyje dodanie projektovej dokumentácie, ktorá bude zohľadňovať nasledovné požiadavky Verejného
obstarávateľa:
Návrh celoobecnej splaškovej gravitačnej kanalizačnej siete (800 obyvateľov) vrátane prečerpávacích staníc a odbočiek
pre domové prípojky po hranice nehnuteľností napájaných na kanalizačnú sieť. Návrh výtlačného potrubia pre
splaškové odpadové vody z obce Kostolná pri Dunaji do obce Kráľová pri Senci, kde sa bude napájať na kanalizačnú
sieť obce Kráľová pri Senci a následne kanalizáciou obce Kráľová pri Senci bude odvádzaná na spoločnú čistiareň
odpadových vôd. Bod napojenia bude stanovený v poslednej šachte splaškovej kanalizácie obce Kráľová pri Senci.
Stupeň projektovej dokumentácie:
a)

Dokumentácia pre územné rozhodnutie - 6 x v tlačenej forme a 1 x CD v elektronickej podobe vo formáte pdf.

b)

Projekt pre stavebné povolenie vrátane výkazu výmer a podrobného rozpočtu stavby - 6 x v tlačenej forme, 1 x
CD v elektronickej podobe vo formáte PDF, DOC a XLS.

Verejný obstarávateľ poskytuje ako podklad na vypracovanie Cenovej ponuky polohopisné a výškopisné zameranie
obce vrátane trasy napojenia výtlačného potrubiado obce Kráľová pri Senci, ktoré tvorí samostatnú prílohu tejto časti
výzvy.

2

ZÁRUKA

2.1

Záruka za Dielo bude plynúť odo dňa prevzatia Diela a bude trvať po dobu trvania záruky na stavbu, ktorá bude
vyhotovená na základe dodanej projektovej dokumentácie (Diela), najviac však 10 rokov odo dňa prevzatia Diela
v zmysle obchodných podmienok zmluvy.

2.2

Verejný obstarávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovať si písomne na adrese sídla úspešného uchádzača
bezplatné odstránenie vád Diela.

3
3.1

4
4.1

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Kostolná pri Dunaji, Kostolná pri Dunaji č. 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji.
TERMÍN REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY
Úspešný uchádzač je povinný dodať súčasti projektovej dokumentácie nasledovne:
Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie: do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
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Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie: do 9 týždňov od pokynu Verejného obstarávateľa na
začatie prác, ktorý Verejný obstarávateľ očakáva, že vydá približne do 20 dní odo dňa odovzdania
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (po získaní zásadných vyjadrení dotknutých orgánov
k dokumentácií pre územné rozhodnutie).
Bližšie sú podmienky termínov plnenia upravené v zmluve.

5

ĎALŠIE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

5.1

Podrobnépodmienky realizácie predmetu zákazky tvoria obsah Prílohy č. 4 tejto výzvy – Obchodné podmienky.
Verejný obstarávateľ považuje všetky obchodné podmienky za súčasť predmetu zákazky (upravujúce spôsob jeho
realizácie).

5.2

Súčasťou tejto časti výzvy (súčasťou Opisu Predmetu zákazky) sú aj nasledovné podklady poskytnuté zo strany
Verejného obstarávateľa:
Príloha č. 1 - Polohopisné a výškopisné zameranie obce vrátane trasy (bodov) napojenia výtlačného potrubiado obce
Kráľová pri Senci

Strana 5 z 18

OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI,
Kostolná pri Dunaji č. 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji
Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Predmet zákazky: Projektové práce kanalizácie Kostolná pri Dunaji
Obchodnémeno a sídlouchádzača:

doplniť

Uchádzač je registrovanýmplatiteľom DPH v SR:

Áno☐

Kritériumnavyhodnotenieponúk:

Cena Predmetuzákazky

Názovkritéria

Najnižšiacena

Nie☐

Mernájednotka

Návrhuchádzača

Celkovácena v EUR bez DPH

Doplniťkladnéčíslozaokrúhlenénamaximálnedvedesatinnémiesta

Sadzba DPH 20 %

Doplniťkladnéčíslozaokrúhlenénamaximálnedvedesatinnémiesta

Celkovácena v EUR vrátane
DPH

Doplniťkladnéčíslozaokrúhlenénamaximálnedvedesatinnémiesta

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]
–––––––––––––––––––––––––[doplniť podpis]
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Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk
PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

1

OSOBNÉ POSTAVENIE

1.1 Tohto prieskumu trhu sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledujúcu podmienku osobného postavenia:
Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, čo preukáže doloženým dokladom
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá Predmetu
zákazky.
Doklad preukazujúci oprávnenieposkytovať službu, ktorá je Predmetom zákazky, uchádzač predloží vo forme originálu
alebo osvedčenej fotokópie originálu. Tento doklad nesmie byť starší ako tri (3) mesiace.
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Príloha č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk
OBCHODNÉ PODMIENKY

1

PODMIENKY UZAVRETIA ZMLUVY

1.1 S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný
zákonník v platnom (ďalej aj ako „Zmluva“).
1.2 Uchádzač predloží v ponuke návrh Zmluvy vypracovaný v súlade s nižšie uvedeným vzorom a ďalšími podmienkami
stanovenými v tejto výzve. Uchádzač môže do návrhu Zmluvy oproti vzoru doplniť iba údaje označené na doplnenie
uchádzačom. Ak uchádzač predloží návrh Zmluvy, ktorým nebude rešpektovať podmienky stanovené v tejto výzve,
bude jeho ponuka z prieskumu trhu vylúčená. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky
z prieskumu trhu.

2

VZOR ZMLUVY

[VZOR ZMLUVY UVEDENÝ NA ĎALŠEJ STRANE]
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OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI,
Kostolná pri Dunaji č. 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji
ZMLUVA O DIELO
č.
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:
a

Obec Kostolná pri Dunaji
Kostolná pri Dunaji č. 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji
00 306 037
2021006702
VÚB, a.s.
SK63 0200 0000 0000 2972 6112
Ján Filkász, starosta

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
[doplní uchádzač]
Sídlo:
[doplní uchádzač]
IČO:
[doplní uchádzač]
DIČ:
[doplní uchádzač]
IČ DPH:
[doplní uchádzač]
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu[doplní uchádzač], oddiel: [doplní uchádzač], vložka číslo:[doplní
uchádzač]
V mene spoločnosti
koná:
[doplní uchádzač]
IBAN:
[doplní uchádzač]
PREAMBULA
A)

Dňa [doplní uchádzač] bol zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa
podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásenýprieskum trhu na obstaranie zákazky s názvom „Projektové práce
kanalizácie Kostolná pri Dunaji“ (ďalej aj ako „Prieskum trhu“);

B)

Ponuka Zhotoviteľa predložená v Prieskume trhu bola na základe kritérií Prieskumu trhu vyhodnotená ako úspešná
a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;

C)

Predmet plnenia bude v tejto fáze financovaný z rozpočtových prostriedkov Objednávateľa. V budúcnosti
Objednávateľ však plánuje na refinancovanie predmetu plnenia požiadať o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku, ktorý by mal byť poskytnutý Objednávateľovi zo strany Slovenskej agentúry životného prostredia resp.
iného oprávneného poskytovateľa finančného príspevku(ďalej „Poskytovateľ NFP“) v rámci z Operačného
programu Kvalita životného prostredia na základe príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
prostriedku (ďalej aj ako „Zmluva o NFP“).;

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Definície

Strana 9 z 18

OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI,
Kostolná pri Dunaji č. 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji
V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie
uvedený význam:
„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
„Dielo“ znamená kompletné dielo – všetky časti projektovej dokumentácie, ako sú opísané v Špecifikácií predmetu
zákazky, ktoré má byť Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa dodané podľa tejto Zmluvy; ak je v Zmluve
použitý pojem „časť Diela“, tento znamená podľa kontextubuď (i) dokumentáciu pre územné rozhodnutie a/alebo
(ii) projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Pokiaľ nie je uvedené inak, pojem Dielo zahŕňa každú a všetky
časti Diela.
„Lehota plnenia“ znamená podľa kontextu každú resp. ktorúkoľvek lehotu na vykonanie časti Diela uvedenú v
bode 2.4.1 tejto Zmluvy.
„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
„Objednávateľ“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy.
„Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Prieskumu trhu, a na základe ktorej bol
Zhotoviteľ v Prieskume trhu úspešný. Celá Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade s podmienkami Výzvy prevedená do
tejto Zmluvy, ako Príloha č. 2 – Ponuka Zhotoviteľa.
„Poskytovateľ NFP“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy.
„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie,
vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj
Technické normy.
„Preberací protokol“ má význam uvedený v bode2.2.4 tejto Zmluvy.
„Prieskum trhu“ má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.
„Stavba“ znamenástavbu resp. všetky stavebné objekty, ktorých projektovanie je predmetom Diela na základe
Špecifikácie predmetu zákazky (vrátané prípadných budúcich zmien tejto stavby pred jej dokončením);
„Špecifikácia predmetu zákazky“ znamená Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Špecifikácia predmetu zákazky špecifikuje
účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dielo tak, ako ich Objednávateľdefinoval v prílohe č. 1 Výzvy
(pre vylúčenie pochybností, Špecifikácia predmetu zákazky zahŕňa aj dokumenty, ktoré tvorili súčasť prílohy č. 1
Výzvy).
„Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek projektové na Diele,
samotné Dielo alebo normy definované Právnymi predpismi.
„Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.
„Výzva“ znamená list výzvu Objednávateľa označená ako „Výzva na predloženie cenovej ponuky“, ktorou ako
verejný obstarávateľ vyhlásil Prieskum trhu.
„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
„Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa bodu 3.3.1 tejto Zmluvy.
„Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy.
„Zmluva o NFP“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy.
„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.
„Zmluvná cena“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek
vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.
„Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia ako Zmluvné
strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa.
Výklad Zmluvy a pojmov
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Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre výklad
Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá:
a)

slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak;

b)

slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak;

c)

názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto Zmluve, slúžia iba pre
lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do
úvahy;

d)

prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť;

e)

deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak;

f)

osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu.

Predmet Zmluvy
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:
a)

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť Dielo v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Špecifikáciou predmetu
zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi, a odstrániť na Diele akékoľvek vady;

b)

Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi
a podmienkami podľa tejto Zmluvy.

Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa:
a)

Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo na
základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas;

b)

Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú
cenu v súlade s touto Zmluvou;

c)

Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať.

Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym
plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
PROJEKTOVANIE
Predmet Diela a projektovanie

2.0.1

2.0.2

Zhotoviteľ bude zodpovedný za každú časť Diela, ktorú je povinný zhotoviť podľa tejto Zmluvy. Každá časť Diela
bude vyhotovená v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi
predpismi. Predmetom Diela podľa tejto Zmluvy je vyprojektovanie a vyhotovenie nasledovných častí Diela:
a)

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie
Zhotoviteľ vyprojektuje tak, aby na jej základe bolo možné podať na príslušný stavebný úrad (resp. iný
príslušný úrad) návrh na vydanie územného rozhodnutia, ktorého výsledkom bude úspešné vydanie
právoplatného územného rozhodnutia, ktoré bude predpokladom pre budúce úspešné absolvovanie
stavebného konania na povolenie Stavby; a

b)

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie
Zhotoviteľ vyprojektuje tak, aby na jej základe bolo možné podať na príslušný stavebný úrad (resp. iný
príslušný úrad) návrh na vydanie stavebného rozhodnutia, ktorého výsledkom bude úspešné vydanie
právoplatného stavebného povolenia na Stavbu. Súčasťou projektovej dokumentácie na stavebné povolenie
bude aj výkaz výmer a podrobný rozpočet Stavby v podrobnosti dokumentácie na ponuku, ktorý bude slúžiť
ako podklad pre verejné obstarávanie na výber dodávateľa Stavby.

Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, akúkoľvek a všetku súčinnosť nevyhnutnú
k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci
a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti
druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom
prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.
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Schvaľovanie a preberanie Diela
2.1.1
Pred odovzdaním kompletnej sady dokumentov tvoriacich Dielo je Zhotoviteľ povinný
Objednávateľovi predložiť každú časť Diela na preskúmanie 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme. Odo
dňa, kedy Objednávateľ obdrží túto časť Diela má Objednávateľ päť (5) dní na jej preskúmanie. V rámci lehoty na
preskúmanie má Objednávateľ povinnosť vydať Zhotoviteľovi oznámenie, že príslušná časť Diela spĺňa požiadavky
podľa Zmluvy alebo nespĺňa požiadavky podľa Zmluvy s konkrétnym uvedením všetkých požiadaviek, ktoré
nespĺňa. Ak časť Diela nespĺňa požiadavky Zmluvy, bude na náklady Zhotoviteľa opravená, znova predložená
a znova preskúmaná v súlade s týmto bodom. Opätovné preskúmanie opravenej časti Diela nezbavuje Zhotoviteľa
zodpovednosti za omeškanie s odovzdaním časti Diela a/alebo za omeškanie s iným súvisiacim plnením podľa tejto
Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade, ak k dátumu uplynutia Lehoty plnenia príslušnejčasti
Dielatáto časť Diela nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym
odovzdaním časti Diela ku dňu uplynutia príslušnej Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na následnú opravu časti Diela
podľa tohto bodu Zmluvy.
2.1.2

Ak časť Diela spĺňa požiadavky Zmluvy Objednávateľ o tom v lehote na preskúmanie podľa bodu 2.2.1
Zhotoviteľovi vydá potvrdenie. Pokiaľ Objednávateľ v príslušnej lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá
oznámenie, že časť Diela nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, postupom podľa bodu 2.2.1 tejto Zmluvy alebo
Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto bodu, má sa za to (platí fikcia), že potvrdenie o tom, že Dielo spĺňa
požiadavky tejto Zmluvy bolo vydané v posledný deň lehoty na preskúmanie.

2.1.3

Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu ku ktorejkoľvek časti Diela
nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory,
nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na
súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tohto bodu2.2 tejto Zmluvy.

2.1.4

Po vydaní potvrdenia podľa bodu 2.2.1 resp. bodu 2.2.2 tejto Zmluvy je Zhotoviteľpovinný bezodkladne, najneskôr
do troch (3) dní, Objednávateľovi odovzdaťschválené znenie časti Diela v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej
formea v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme. O odovzdaní a prevzatí každej časti Diela spíšu Zmluvné
strany preberací protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej aj ako
„Preberací protokol“). Pokiaľ Objednávateľ a Zhotoviteľ nepodpíšu Preberací protokol do troch (3) dní odo dňa
odovzdania všetkých rovnopisov Diela podľa tohto bodu, má sa za to (platí fikcia), že Preberací protokol bol
podpísaný piaty deň po odovzdaní všetkých rovnopisov Diela Objednávateľovi.
Práva duševného vlastníctva a licencia

2.2.1

2.2.2

Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona výhradnú
a bezodplatnú licenciu na akékoľvek použitie Diela (vrátane kopírovania, užívania, zdieľania Diela, zverejnenia, ako
aj vyhotovovania a užívania modifikácii Diela, a to aj prostredníctvom tretích osôb) s právom postupovať takúto
licenciu a udeľovať sublicenciu tretím osobám. Táto licencia:
a)

bude platiť počas skutočnej alebo predpokladanej životnosti (ktorákoľvek je dlhšia) Stavby;

b)

oprávňuje Objednávateľa a/alebo ktorúkoľvek osobu, ktorá bude vlastníkom Diela na akékoľvek použitie
Diela (vrátane kopírovania, užívania, zdieľania Diela, zverejnenia, ako aj vyhotovovania a užívania modifikácii
Diela) pre účely vyhotovenia, dokončenia, prevádzky, údržby, zmien, úprav, opráv a demolácie Stavby;

c)

v prípade Diela, ktoré je vo forme počítačových programov alebo iného softvéru (ak je), umožňuje ich
používanie na ktoromkoľvek počítači Objednávateľa a/alebo ktorejkoľvek tretej osoby, ktorá je v zmluvnom
vzťahu s Objednávateľom;

d)

oprávňuje Objednávateľa a/alebo ktorúkoľvek tretiu osobu v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom na
použitie, zmenu, úpravu, prepracovanie, prekreslenie alebo iný spôsob použitia Diela za účelom vykonania
akýchkoľvek prác súvisiacich so zhotovením, zmenou, opravou, rekonštrukciou, prestavbou, atď. Stavby po jej
dokončení.

Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek
patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, obchodného záväzku,
obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo
v súvislosti s používaním Diela Objednávateľom a/alebo akoukoľvek treťou osobou v zmluvnom vzťahu s
Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti
s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu 2.3 Zmluvy.
Lehota plnenia

Strana 12 z 18

OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI,
Kostolná pri Dunaji č. 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji
2.3.1
Zhotoviteľ začne práce na príslušných častiach Diela tak skoro, ako je to primerane možné ihneď
po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Diela a celé Dielo vyhotovil, dokončil
a predložil Objednávateľovi na schválenie a následne Objednávateľovi odovzdal v potrebnom počte rovnopisov
v nasledovných lehotách plnenia:
a)

Lehota na dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je 21 dní a začína plynúť dňom
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy; a

b)

Lehota na dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je 9 týždňov a začína plynúť odo dňa
doručenia písomného pokynu Objednávateľa na začatie prác na dokumentácií pre stavebné povolenie.
Objednávateľ takýto pokyn nevydá skôr, ako bude podpísaný Preberací protokol na dokumentáciu pre územné
rozhodnutie a zároveň ho vydá najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
územného rozhodnutia, ktoré bude predpokladom pre budúce úspešné absolvovanie stavebného konania na
povolenie Stavby. Pokyn podľa tohto bodu môže Objednávateľ vydať kedykoľvek v tejto dobe a počas tejto
doby sa Objednávateľ nemôže dostať do omeškania s vydaním tohto pokynu.

(každá z uvedených lehôt podľa kontextu ďalej aj ako „Lehota plnenia“)
2.3.2

Dielo sa považuje za dodané riadne momentom odovzdania všetkých rovnopisov Diela po schválení Diela zo strany
Objednávateľa postupom podľa bodu2.2.4 tejto Zmluvy.

2.3.3

Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia pokiaľ, a v takom rozsahu, v akom oneskorenie s
dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolnosti:
a)

príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy,

b)

omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa,
a ktoré nebolo odstránené v primeranej lehote na základe výzvy Zhotoviteľa na odstránenie takéhoto
omeškania alebo obmedzenia,

c)

dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Zmluvná cena a platobné podmienky
3.0.1

Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom 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 a je rozčlenená nasledovne:

3.0.2

Celková maximálna Zmluvná cena za vyhotovenie všetkých častí Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto
Zmluvy je nasledovná:
Cena bez DPH: [doplní uchádzač]EUR
Sadzba DPH:

[doplní uchádzač]EUR

Cena s DPH:

[doplní uchádzač]EUR

(slovom: [doplní uchádzač]EUR)
(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)
3.0.3

Zmluvná cena je cena maximálna a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa.
Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne poskytnutých služieb. Objednávateľ si vyhradzuje právo na
pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy sa
nebude z podnetu Objednávateľa realizovať.Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne
vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na
základe tejto Zmluvy, Výzvy a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky
povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a všetky poplatky, ktoré bude nutné vynaložiť
podľa tejto Zmluvy.

3.0.4

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi nasledovné faktúry:
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a)
faktúru vo výške 20 % Zmluvnej ceny je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť
Objednávateľovi po vydaní Preberacieho protokolu k projektovej dokumentácií pre územné rozhodnutie
podľa bodu 2.1.1a) tejto Zmluvy; a
b)

faktúru v zvyšnej časti vo výške 80 % zo Zmluvnej ceny až po vydaní Preberacieho protokolu k projektovej
dokumentácií na stavebné povolenie podľa bodu 2.1.1b) tejto Zmluvy

3.0.5

Splatnosť každej faktúry podľa tejto Zmluvy je 15dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla
Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.

3.0.6

Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na túto
Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, podklady k fakturácií – kópiu Preberacieho protokolu. Ak
faktúra nebude obsahovať vyššie uvedenéúdaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať
správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre
ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti
začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla
Objednávateľa.
Riziko a zodpovednosť za škodu

3.1.1

Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, a/alebo ktoré vzniknú
Objednávateľovi a/alebo iným osobám z dôvodu užívania Diela.

3.1.2

Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku
na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP (ak bude Objednávateľovi poskytnutý nenávratný finančný
príspevok), resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané
riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo
Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.

3.1.3

Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy
alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie
zodpovednosť Zhotoviteľ.

3.1.4

Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo
stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata
vyplýva z dôvodov vyhotovenia, dokončenia a/alebo užívania Diela a odstránenia akýchkoľvek vád alebo ak sa dá
pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.

3.1.5

Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno
pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne
splnené všetky nižšie uvedené znaky:
a)

je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b)

proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;

c)

Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň

d)

Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.

(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“)
3.1.6

Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené
predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak prekážku podľa
bodu 3.2.5 a bodu 2.4.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik
alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov
spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby
do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

3.2.1

Zhotoviteľ zodpovedá za vady Dielaa za to, že Dielo bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je
určené. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po
dobu, po ktorú bude trvať záruka na Stavbu poskytnutá zhotoviteľom Stavby, najviac však 10 rokov odo dňa
podpisu Preberacieho protokolu(ďalej aj ako „Záručná doba“).
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3.2.2
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prevzatia Diela Objednávateľom, aj
keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo počas celej
Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky
práce k odstráneniu vád Diela oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť
a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko.
3.2.3

Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád [meno a priezvisko], tel. číslo.[doplní uchádzač], E-Mail:
[doplní uchádzač]. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej
zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Zhotoviteľ je povinný odstránenie vady
vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady,
pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote. Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád
Diela..
Zmluvné sankcie

3.3.1

V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok požadovať
od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný
Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane
akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):
a)

V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním ktorejkoľvek časti Diela v príslušnejLehote plnenia má
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny celého Diela, a to za
každý aj začatý deň omeškania;

b)

V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 3.3.3 tejto Zmluvy má Objednávateľ
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: jednostoeuro) a to za každý aj začatý deň
omeškania;

3.3.2

V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo
výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.

3.3.3

Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako
nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto
Zmluvy v plnej výške.

3.3.4

Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) kalendárnych dní.
Trvanie a ukončenie Zmluvy

3.4.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni jej
zverejnenia v súlade s Právnymi predpismi.

3.4.2

Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov
Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami
tejto Zmluvy.

3.4.3

Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou
Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.

3.4.4

V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda
o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré
vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy
dohodou.

3.4.5

V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného
zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá
svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

3.4.6

Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom.
Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:
a)

ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
neúplné alebo skreslené údaje;

b)

ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela v Lehote plnenia o viac, ako 20 kalendárnych dní;
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c)
od Zmluvy.

ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť

Spoločné a záverečné ustanovenia
3.5.1

Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

3.5.2

Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu
alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

3.5.3

Z dôvodu, že predmet plnenia môže byťčiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na
základe Zmluvy o NFP, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon
tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a)

Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,

b)

Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

c)

Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d)

orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e)

splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g)

osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými Právnymi predpismi. Orgán
zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

3.5.4

Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľobdrží
dva (2) rovnopisy.

3.5.5

Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní
a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke Zhotoviteľa. Prípadná
zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

3.5.6

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť
alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto
Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie
nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim Právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto
Zmluvy.

3.5.7

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich
prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

3.5.8

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu Zákazky [Príloha č. 1 Výzvy – Opis predmet zákazky – bude súčasťou Zmluvy, ako
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky spolu so všetkými jej prílohami- predloží uchádzač pri podpise Zmluvy]

Príloha č. 2

Ponuka Zhotoviteľa [Ponuku Zhotoviteľa bude tvoriť celá Cenová ponuka, ako bola predložená do Prieskumu
trhu na základe Výzvy]

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Kostolnej pri Dunaji

V [doplní uchádzač]

Dňa

Dňa [doplní uchádzač]
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_________________________________
Za Obec Kostolná pri Dunaji
Ján Filkász, starosta

_________________________________
Za [doplní uchádzač],
[doplní uchádzač]
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Príloha č. 5 Výzvy

1

2

KONFLIKT ZÁUJMOV
1.1

Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby v tomto verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by
mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého
zaobchádzania.

1.2

Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie kedy osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného
obstarávania (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do priebehu verejného obstarávania), má priamy
alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za
ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.

1.3

Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Opatreniami podľa
prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania
alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade
nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s
ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača z tohto verejného obstarávania.

1.4

Verejný obstarávateľ v rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu požaduje aby záujemca / uchádzač / člen
skupiny dodávateľov vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania postupoval tak, aby nedošlo k vzniku
konfliktu záujmov. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu
záujmov podľa bodu 2 nižšie (verejný obstarávateľ upozorňuje, že bude kontrolovať pravdivosť uchádzačmi
predložených vyhlásení týkajúcich sa konfliktu záujmov).

1.5

Uchádzač je povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte záujmov alebo o možnosti jeho vzniku,
informovať o tejto skutočnosti verejného obstarávateľa.

VZOR ČESTNÉHO VYHLÁSENIA O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV
Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci
prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „Prieskum trhu“) vyhlásenej verejným obstarávateľom
Obec Kostolná pri Dunaji, Kostolná pri Dunaji č. 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) na
obstaranie predmetu zákazky s názvom Projektové práce kanalizácie Kostolná pri Dunaji(ďalej len „Zákazka“), týmto
čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným Prieskumom trhu:
•

nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane Verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť
zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli
viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v rámci Prieskumu trhu,

•

neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne Zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo
akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto Zákazky,

•

budem bezodkladne informovať Verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt
záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

•

poskytnem Verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]
–––––––––––––––––––––––––[doplniť podpis]
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