Obec Čab
________________________________________________
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117
prieskumom trhu
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
A.
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - OBEC
Názov obce: Čab
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Adresa sídla obce: 951 24 p. Nové Sady, Čab 1
IČO: 36 105 724
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa: http://www.obeccab.sk/
Štatutárny zástupca: Eva Andacká, starostka obce
Telefonický kontakt: + 421 918 076 551
Fax: 037/7894388
Email: starosta@obeccab.sk
Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie.
B.
Kontaktné miesto pre verejné obstarávanie: AMIRE s.r.o.
Sídlo: 934 01 Levice, Južná 3079/18 IČO: 50 354 540
Registrovaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vl.č.: 40962/N
Zastúpená: Mgr. Rebeka Zelenyáková, konateľ
Telefonický kontakt: + 421 914 201 483, + 421 902 838 600
Email: obstaravanie.amire@gmail.com
II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky: Dodávka služieb, týkajúcich sa vypracovania jednostupňovej projektovej dokumentácie
potrebnej pre účely získania stavebného povolenia a vyhovujúcej pre realizáciu stavby pre plánovaný projekt
s názvom: „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu MŠ v obci Čab vrátane podpory OZE“.
Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka služieb pre vypracovanie architektonického
a stavebného návrhu, projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu a výkazu výmer v zmysle Stavebného
zákona SR. Projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu MŠ v obci Čab vrátane podpory OZE“ bude
realizovaný v rámci Výzvy č. 22/PRV/2017, Podopatrenie 7.4. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a
súvisiacej infraštruktúry, Aktivita – 5, patriaceho pod PRV 2014-2020 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR.
CPV: 71241000-9 Slovník VO: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
Druh zákazky: Služby
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti
Harmonogram realizácie predmetu zákazky: Pre daný predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ
realizáciu 1 etapy, ktorá zahrňuje vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre účely získania
stavebného povolenia a vyhovujúcej pre realizáciu stavby. Začiatkom plnenia v rámci etapy je deň po dni
účinnosti Zmluvy o dielo.
Rozsah plnenia: Projektová dokumentácia bude vypracovaná v písomnej listinnej forme v 6 vyhotoveniach,
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výkaz výmer v 6 vyhotoveniach a rozpočet v 6 vyhotoveniach. v el. podobe 2x CD/DVD.
Lehota trvania zákazky: do 4 kalendárnych týždňov odo dňa podpísania Zmluvy o dielo, najneskôr do
15.10.2017
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: 951 24 p. Nové Sady, Čab 1, Obec Čab
Zdroj financovania: z vlastných rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa a zdrojov NFP v rámci PRV
Spôsob vzniku záväzku: Zmluva o dielo
Platobné podmienky: Verejný obstarávateľ realizuje úhradu bezhotovostným platobným stykom na základe
riadne vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní po protokolárnom odovzdaní diela. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavky na predmet zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanovil celkovú cenu na základe prieskumu trhu vo
výške 3 700,00 Eur bez DPH. Záznam zo stanovenia PHZ je prílohou dokumentácie z VO.
Termín obhliadky: Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu
zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Obhliadka miesta
dodania predmetu zákazky sa uskutoční po dohode, pričom sú záujemcovia povinní ohlásiť svoj záujem vopred
emailom alebo telefonicky ihneď po prevzatí výzvy na kontaktnej adrese vo veciach technických uvedenej
v bode I.A.
III. PODMIENKY ÚČASTI – POŽADUJÚ SA
1. Preukazovanie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcej sa osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO vo vzťahu k predmetu zákazky.
2. Preukazovanie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti
podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.

IV. PREDPOKLADANÝ POSTUP
V súvislosti s obstarávaním postupuje verejný obstarávateľ nasledovne:
1. Cenový prieskum na dodávku služieb, ktoré sú predmetom zákazky, zabezpečí verejný obstarávateľ zaslaním
výzvy na predloženie ponúk dňa 12.09.2017, a to min. 3 záujemcom/dodávateľom požadovaných služieb
elektronickou formou/emailom, aby zabezpečil objektívne posúdenie a primerané vynaloženie nákladov
na obstaranie zákazky. Oslovení záujemcovia sú povinní zaslať emailom písomné potvrdenie o prijatí výzvy
emailom a oboznámiť verejného obstarávateľa o tejto skutočnosti.
2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a pri dodržaní minimálneho počtu predložených ponúk pre
dodávku služieb, ktoré sú predmetom zákazky, posúdi obsah a náležitosti ponúk a vyhodnotí návrhy
uchádzačov – celkovú výšku za dodávku požadovaných služieb v zmysle aktuálnych finančných limitov,
vyjadrenú v mene EUR s DPH, ktorej výsledkom bude Zmluva o dielo.
3. Obsah a náležitosti predložených cenových ponúk posúdi a vyhodnotí verejný obstarávateľ v zmysle
aktuálnych finančných limitov platného zákona ZVO č. 343/2015 Z. z. nasledovne: určí poradie uchádzačov
a označí úspešného uchádzača a neúspešných uchádzačov, spracuje dokument, ktorý je výsledkom verejného
obstarávania - záznam z prieskumu trhu pre zadávanie zákaziek podľa § 117 ZVO č. 343/2015.
4. Po spracovaní záznamu z prieskumu trhu verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o výsledku
vyhodnotenia pre zadávanie zákazky a vyzve úspešného uchádzača k predloženiu a doplneniu Zmluvy o dielo,
tvoriaci predmet zákazky.
V. INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV

Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
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Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 20.09.2017. Čas: do 15:00 hod. miestneho času
Spôsob zasielania výzvy: Výzva na predloženie cenových ponúk sa zasiela elektronickým spôsobom
z kontaktného miesta uvedenom v bode I.B v tejto výzve dňa 12.09.2017. Záujemca potvrdí prevzatie všetkých
informácií k stanoveniu ceny na predmet zákazky zasielaných elektronickým spôsobom.
Email: obstaravanie.amire@gmail.com
Stanovenie cenovej ponuky: Cenovú ponuku je nutné stanoviť v zmysle prílohy č.1 tejto výzvy v súlade
s riadiacimi dokumentmi najmä výzvou PPA v zmysle % výšky oprávnených výdavkov
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
1. Cenové ponuky musia byť doručené nasledovne:
 elektronicky/emailom na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode I.B tejto výzvy v predpísanom
formáte pdf., email kontaktného miesta: obstaravanie.amire@gmail.com
 alebo doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, alebo osobne na adresu kontaktného miesta pre
verejné obstarávanie v bode I.B.

alebo osobne na adresu kontaktného miesta pre verejné obstarávanie. Osobné prevzatie cenovej
ponuky potvrdzuje kontaktná osoba pre verejné obstarávanie
2. Označenie obálky
Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. Obálka návrhu
musí obsahovať nasledovné údaje:
 adresa kontaktného miesta pre verejné obstarávanie: AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 Levice
 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača,
 označenie : „Verejné obstarávanie – neotvárať “
 označenie heslom: „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu MŠ v obci Čab vrátane podpory OZE“
VI. OBSAH PONUKY

Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami
a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
Obsahom ponuky musia byť doklady, ktorými uchádzači preukazujú splnenie podmienok účasti uvedené
v nasledovných bodoch 1 až 2 a návrh na plnenie Kritéria uvedený v bode 3 tohto článku. Zmluva o dielo
sa nepredkladá. Verejný obstarávateľ vyzve iba úspešného uchádzača k jej doplneniu a predloženiu.
DOKLADY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI PODĽA §§ 32 a 34 ZÁKONA
1. Doklad na preukazovanie splnenia podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcej sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vo vzťahu k predmetu zákazky:
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť v predmete zákazky nasledovne:
a) Pri elektronickom predkladaní cenovej ponuky uchádzač uvedie elektronický prístup na stránku ORSR, ZRSR
alebo iný web v prípade ďalšieho registra podľa pokynov v prílohe č. 1. pre overenie IČO uchádzača a predmetu
činnosti
b) V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou, kuriérom prípadne osobne, uchádzač predkladá
neoverenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť v predmete zákazky v listinnej podobe
2. Preukazovanie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti
podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb
určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na
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vyhodnotenie ponúk. Požaduje sa predložiť osvedčenie SKSI/KOMARCH alebo ekvivalentný doklad o vykonaní
odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov - odborné zameranie pozemné stavby, splnomocňujúce na
vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 46 zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších
predpisov. Verejný obstarávateľ uzná ekvivalentný doklad vydaný členskými štátmi EÚ.
a) Pri elektronickom predkladaní cenovej ponuky uchádzač uvedie pre overenie čísla a druhu autorizačného
osvedčenia elektronický prístup na stránku SKSI/KOMARCH alebo iný web v prípade ďalšieho registra, vyplní sa
podľa pokynov v prílohe č. 1.
b) V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou, kuriérom prípadne osobne, uchádzač predkladá
doklad/y v listinnej podobe ako overenú fotokópiu dokladu ( z originálu osvedčenia).
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: preukázanie odbornej
spôsobilosti uchádzača plniť stanovený predmet zákazky.
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
3. Nacenený štrukturovaný rozpočet predložený v písomnej forme, podpísaný uchádzačom/štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou. Celkový návrh na plnenie kritérií je nacenený štruktúrovaný
rozpočet, pričom nenacenený štruktúrovaný rozpočet je prílohou č. 1 tejto výzvy.
a) Pri elektronickom predkladaní cenovej ponuky uchádzač predloží vyplnenú prílohu č. 1 a predloží ju vo
formáte pdf.
b) V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou, kuriérom prípadne osobne, uchádzač predkladá
prílohu č. 1 v listinnej podobe ako originál.
VII. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK

Uchádzačom predložený návrh na plnenie kritérií je celková cena, ktorá je v štruktúrovanom rozpočte ceny
predmetu zákazky a zároveň najnižšia cena v rámci predložených cenových ponúk, vyjadrená v Eur s DPH. Cena
predmetu zmluvy musí byť stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v celkovej výške v Eur bez DPH,
výška a sadzba DPH v Eur a celková cena v Eur s DPH. Najnižšia cena vyjadrená v Eur s DPH pri splnení
podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa je podkladom pre stanovenie výsledku verejného
obstarávania.
VIII. PODMIENKY ZRUŠENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
1. Cenové ponuky neboli predložené v min. požadovanom počte od 3 záujemcov.
2. Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na základe návrhu plnenia
kritérií – presahujú stanovenú výšku PHZ.
3. Ani jeden z uchádzačov, ktorí predložili ponuky nesplnil podmienky účasti alebo požiadavky verejného
obstarávateľa, alebo nesplnil ani jedno z uvedených bodov článku VI. tejto výzvy.
5. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka zadávaná a výzva zverejnená.
Vypracovala:

…………….......................................
Mgr. Rebeka Zelenyáková
Konateľ AMIRE s.r.o.

Dátum spracovania: 12.09.2017

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií – nenacenený štruktúrovaný rozpočet
Príloha č. 2: Návrh Zmluvy o dielo
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Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií
Predmet zákazky: Dodávka služieb, týkajúcich sa vypracovania jednostupňovej projektovej dokumentácie
potrebnej pre účely získania stavebného povolenia a vyhovujúcej pre realizáciu stavby pre plánovaný projekt
s názvom: „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu MŠ v obci Čab vrátane podpory OZE“

Položka

Cena v Eur
bez DPH

DPH 20%
v Eur

Cena v Eur
s DPH

Dodávka služieb pre vypracovanie
projektovej dokumentácie

Celková cena za predmet zákazky spolu:

Názov predkladateľa cenovej ponuky/uchádzača: .............................................................
Elektronický odkaz ORSR alebo iný: ......................................................... ( overenie IČO)
Elektronický odkaz SKSI/KOMARCH: ..................................................... ( overenie čísla a druhu autorizačného
osvedčenia)
Sídlo: ..........................................................................
Kontaktná osoba: ........................................................
Email a telefonický kontakt: .......................................
Som/nie som platcom DPH: .......................................
Podpis a pečiatka predkladateľa/uchádzača cenovej ponuky v zmysle podpisového vzoru:

......................................................................................
Dátum: ..........................................
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Príloha č. 2
Z M L U V A O D I E L O č......./ 2017
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. ( Obchodného zákonníka ) v znení neskorších zmien a doplnkov.

Čl. I.
ÚČASTNÍCI ZMLUVY
1.

Objednávateľ: Obec Čab
Adresa sídla: Obec Čab, Obecný úrad, Čab 1, 951 24 p. Nové Sady
Štatutárny zástupca: Eva Andacká, starostka obce
IČO: 36 105 724
DIČ: 2021487996
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK44 5600 0000 0008 2287 6001
č.ú.: 0822876001/5600
Telefón/ fax: 037/7894388
Mobil: + 421 918 076 551
E-mail: starosta@obeccab.sk
Internetová adresa: http://www.obeccab.sk/

2.

Zhotoviteľ:
Adresa sídla:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Internetová adresa:

Čl. II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania pre zákazku
s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Podkladom pre uzatvorenie
tejto zmluvy je cenová ponuka úspešného uchádzača v predmetnom verejnom obstarávaní a kompletná
dokumentácia z verejného obstarávania.
2. Predmetom tejto Zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, uvedených v článku I.,
ktorí uzatvárajú túto zmluvu o dielo podľa ustanovení § 536 Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.
Čl. III.
PREDMET ZMLUVY, ROZSAH A SPȎSOB PLNENIA
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1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať dielo: jednostupňovú projektovú dokumentáciu, potrebnú
pre účely získania stavebného povolenia a vyhovujúcej pre realizáciu stavby pre projekt s názvom „Zvýšenie
energetickej účinnosti objektu MŠ v obci Čab vrátane podpory OZE“ a to v rozsahu a za podmienok
stanovených v tejto zmluve. Projektová dokumentácia bude vypracovaná pre existujúcu budovu materskej školy,
ktorá je vo vlastníctve objednávateľa, na liste vlastníctva č. 1351, so súpisným číslom 57, na parcele číslo 195/3 o
výmere 1414 m2, katastrálne územie obce Čab.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať požadované dielo objednávateľovi podľa bodu 1. tohto článku tejto
zmluvy v mierke 1:100, 1:50, 1:250, 1:500 v nasledovnom rozsahu:
1. Architektúra, stavebná časť
2. Statika
3. Vykurovanie
4. Protipožiarne zabezpečenie
5. Energetické hodnotenie stavby
6. Výkaz výmer, rozpočet
3. V procese architektonického a projektového stvárnenia diela, resp. pri vypracovaní projektu stavby sa bude
zhotoviteľ riadiť pokynmi objednávateľa a zároveň dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy v
zmysle platných ustanovení Stavebného zákona Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať
akékoľvek vzniknuté nejasnosti a prepracovať všetky prípadné návrhy na korekcie vznesené objednávateľom,
týkajúce sa diela.
4. Projektová dokumentácia, týkajúca sa projektu s názvom: „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu MŠ
v obci Čab vrátane podpory OZE“, bude vypracovaná v súlade s požiadavkami uvedenými v riadiacich
dokumentoch v rámci aktuálnej Výzvy č. 22/PRV/2017, Podopatrenia 7.4 - Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a
kultúry a súvisiacej infraštruktúry, patriaceho pod PRV 2014-2020 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR.
5. Zhotoviteľ je povinný dodať dielo v rozsahu podľa bodu 2. tohto článku III. v šiestich vyhotoveniach
v písomnej/listinnej forme a taktiež na elektronickom nosiči dát CD/DVD v dvoch vyhotoveniach. Cena za
dodanie nadpočetných vyhotovení dokumentácie bude fakturovaná samostatne podľa sadzobníka kopírovacích
a kompletovacích prác.
6. Dielo bude dodané na kontaktné miesto objednávateľa podľa bodu 1. článku I. tejto zmluvy.
7. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa článku IV. tejto zmluvy
a je povinný poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie pre úspešné zhotovenie a včasné odovzdanie diela.
O priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v závere ktorej
objednávateľ výslovne uvedie, či dielo preberá, alebo nepreberá s uvedením presných dôvodov odmietnutia
prebratia diela. Zápisnicu podpisujú obe zmluvné strany.

Čl. IV.
TERMÍNY A ČAS PLNENIA
1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť architektonicky a projektovo vypracovať a stvárniť dielo jeho
dokončením a odovzdaním v plnom rozsahu podľa článku III. do 4 kalendárnych týždňov odo dňa účinnosti tejto
zmluvy najneskôr do 15.10.2017. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za oneskorenie a posuny termínov, ktoré boli spôsobené preukázateľne
oneskoreným spolupôsobením objednávateľa.
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Čl. V.
CENA DIELA
1.

Cena diela, spracovanom v rozsahu článku III. tejto zmluvy bola stanovená na základe výsledku verejného
obstarávania.

2.

Cena za projektovú dokumentáciu bola stanovená ako konečná, vo výške :
…...................................... Eur bez DPH, slovom (…................................................)
…....................................... Eur s DPH, slovom ( …...................................................)

3.

Zhotoviteľ uvedie či je platcom DPH: ..................................... ( uviesť som/ nie som platcom DPH)

4.

K zmene ceny môže dôjsť po dohode zmluvných strán :
a) v prípade zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
b) v prípade rozšírenia predmetu zmluvy, ak sa vyskytli v priebehu realizácie služby a nebolo možné s nimi
uvažovať pred začatím realizácie,
c) pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom.

5.

Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
Čl. VI.
PODMIENKY PRE FAKTURÁCIU A ÚHRADA DIELA

1. Podkladom pre fakturáciu ceny diela podľa tohto článku VI., bude protokolárne odovzdanie diela: kompletnej
projektovej dokumentácie objednávateľovi a to v požadovanom rozsahu a za podmienok stanovených v článku
III. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ realizuje úhradu bezhotovostným platobným stykom na základe riadne vystavenej faktúry po
protokolárnom odovzdaní diela. Objednávateľ neposkytuje preddavky na predmet zákazky.
3. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa písomného doručenia objednávateľovi poštou.
4. Faktúra za predmet zmluvy musí mať náležitosti daňového dokladu a obsahovať: obchodné meno a sídlo, IČO,
DIČ poskytovateľa, meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň
splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, názov
podpornej služby, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, názov projektu,
kód výzvy a podpis oprávnenej osoby.
5. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedený bode 2. článku I. tejto
zmluvy.
Čl. VII.
ZMLUVNÉ POKUTY
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo stanovenej ceny za
každý deň omeškania plnenia predmetu zmluvy, v prípade nedodania projektovej dokumentácie v dohodnutom
termíne.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry za
každý deň omeškania úhrady faktúry.
3. Ak po podpise tejto zmluvy objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nezapríčineného zhotoviteľom odstúpi od
plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvnú sankciu vo výške
jeho predloženej cenovej ponuky do verejného obstarávania.
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4. Ak po podpise tejto zmluvy zhotoviteľ z akéhokoľvek dôvodu nezapríčineného objednávateľom odstúpi od
plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú sankciu vo výške
svojej predloženej cenovej ponuky do verejného obstarávania.

Čl. VIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY A CHYBY DIELA
1. Zhotoviteľ zodpovedá podľa tejto zmluvy, za všetky nedostatky diela, ktoré súvisia s porušením jeho
zmluvných povinností v čase po jeho odovzdaní objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky a diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa.
3. Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie nedostatkov a chýb diela
v stanovenej lehote po uplatnení oprávnenej reklamácie zhotoviteľovi a to do 7 dní po uplatnení reklamácie.
Prípadnú reklamáciu diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení nedostatkov, prípadne iných
nezrovnalostí a to v písomnej forme, zaslaním reklamácie poštovou prepravou na adresu zhotoviteľa.
4. V prípade nedostatkov a chýb ( vád) diela podľa § 564 platia primerane § 436 až 441 Zákona č. 513/91 Zb.

Čl. IX.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Východiskové podklady, resp. spracované, prípadne ďalšie podklady, matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa,
okrem podkladov zapožičaných objednávateľom, ktoré budú po skončení činnosti vrátené objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ si vyhradzuje k predmetu diela práva stanovené ustanovením § 558 Obchodného zákonníka.
3. Objednávateľ je oprávnený použiť spracovanú projektovú dokumentáciu výlučne iba pre účely vyplývajúce z
tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa
bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných
strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej projektovej dokumentácie a navrhovanej
koncepcii riešenia.
6. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať stvárňovanie diela dohodnutou formou priamo so
zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa.
7. V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom, poskytne na
vyzvanie spoluprácu pri zabezpečovaní podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a
stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi
najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania.
8. Objednávateľ ani zhotoviteľ nemajú právo poskytnúť podklady, údaje, informácie ani finálne dielo tretej
strane bez súhlasu druhej zmluvnej strany - v súlade so zákonom na ochranu autorských práv.
9. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu je povinná uhradiť škodu tým spôsobenú
druhej strane v súlade s bodom 3. a 4. článku VII. To neplatí, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán preukáže, že
porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami, vylučujúcimi zodpovednosť, napr. vyššou mocou.

„Zvýšenie energetickej účinnosti objektu MŠ v obci Čab vrátane podpory OZE“
9

Obec Čab
________________________________________________
10. Pri zastavení činnosti zhotoviteľa a nedokončení diela z dôvodov, ktoré nie sú na strane zhotoviteľa, má
tento nárok na úhradu ceny, zodpovedajúcej rozsahu čiastočne vykonaného diela.
11. Objednávateľ má právo ukončit platnosť zmluvy okamžitou výpoveďou z dôvodu podstatného porušenia
tejto zmluvy podľa bodu 11. tohto článku.
12. Za podstatné porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom sa bude považovať porušenie nasledovných ustanovení :
a) meškanie odovzdania projektovej dokumentácie o viac ako 14 kalendárnych dní
b) nepredloženie projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu podľa bodu 2. článku III.
c) nepredloženie projektovej dokumentácie v súlade s požiadavkami stanovenými v bode 3. a 4. článku III.
d) nepredloženie prepracovanej projektovej dokumentácie v prípade reklamácie do 7 kalendárnych dní od
jej doručenia zhotoviteľovi
13. Pre záruku na kvalitu diela podľa § 563 platia primerane ustanovenia § 429 až 431 Zákona č. 513/91 Zb.
14. Ostatné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa primerane riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
Čl. X.
OSOBITNÉ USTANOVENIA VYPLÝVAJÚCE Z POVAHY ZDROJA FINANCOVANIA Z FONDOV EURÓPSKEHO
SPOLOČENSTVA
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou služieb a poskytnúť súčinnosť pri
výkone kontroly/auditu orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávať kontrolu a to kedykoľvek počas platnosti
a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ( „NFP“), ak bude žiadosť o NFP
po podaní schválená a príslušná Zmluva o NFP bude uzatvorená medzi Objednávateľom ako prijímateľom
nenávratného finančného príspevku s príslušným riadiacim orgánom SR („RO“), za účelom financovania
predmetných služieb a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych
predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy
o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy
a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie
súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží poskytovateľovi žiadna odplata, náhrada ani iné plnenie. Zhotoviteľ
je povinný na základe požiadavky objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov
a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných
podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu zmluvy. Nestrpenie kontroly , neposkytnutie súčinnosti
a nedodanie požadovaných podkladov zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto
zmluvy. V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania
požadovaných podkladov zo strany poskytovateľa, je povinný zhotoviteľ túto škodu nahradiť v plnej miere.
Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2014-2020.
Čl. XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva je uzavretá a platná podpísaním obidvoch zmluvných strán oprávnenými osobami.
2. Predmetná zmluva nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia objednávateľom na jeho webovom sídle.
3. Túto zmluvu je možné meniť, resp. dopĺňať ak nastanú nové alebo nepredvídané skutočnosti a to len na
základe obojstranne potvrdených písomných dodatkov. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú
vyjadriť písomne, v lehote do 7 dní od doručenia dodatku druhej strane.
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4. Túto zmluvu je možné vypovedať zo strany objednávateľa len v prípade podstatného porušenia niektorých
ustanovení uvedených v bode 11 článku IX. Výpoveď musí byť doručená zhotoviteľovi v písomnej forme poštou.
5. Od zmluvy je možné odstúpiť písomne jednostranným prehlásením pri uplatnení zmluvnej pokuty podľa
bodov 3. a 4. článku VII. ktoroukoľvek zo zmluvných strán. To neplatí, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán
preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami, vylučujúcimi zodpovednosť, napr. vyššou
mocou.
6. Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ
dve vyhotovenia.

V Čabe, dňa: …………..…..

V…………………., dňa:……………

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

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

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

Bc. Eva Andacká
Starostka obce Čab

Príloha: Cenová ponuka úspešného uchádzača – návrh na plnenie Kritéria
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