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: Ing. Amália Bubáková, konateľ
Telefonický kontakt: + 421 914 201 483
Email: obstaravanie.amire@gmail.com
II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky: Revízia na elektrických zariadeniach a bleskozvodoch na verejných budovách a objektoch
v obci Čab
Druh zákazky: Služby
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti
Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je revízia na elektrických zariadeniach a bleskozvodoch
na verejných budovách a objektoch v obci Čab, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Súčasťou dodávky predmetu
zákazky je aj oprava a údržba hore uvedených zariadení v predpokladanom rozsahu 800 hodín za celé trvanie
predmetu zákazky.
Lehoty revízií inštalácií a bleskozvodov podľa vyhlášky sú stanovené nasledovne:
Budovy
4 – bytovka - spoločné priestory
8 – bytovka - spoločné priestory
12 – bytovka - spoločné priestory
Materská škola
Obecný úrad a kultúrny dom

inštalácia
1.4.2021
1.5.2021
1.4.2021
1.4.2019
1.6.2021

bleskozvod
1.6.2020
1.6.2020
1.6.2020
1.9.2019
1.5.2021
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Šatne v športovom areáli a tenisový kurt 1.10.2021
Prístrešok na kultúrne podujatia
1.4.2021
Dom smútku
1.4.2021

1.9.2020
1.9.2021
1.5.2020

Predpokladaná lehota trvania zákazky: 48 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej
dohody.
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: budova obecného úradu, budova MŠ, budova kultúrneho domu,
dom smútku, 4 – bytovka - spoločné priestory, 8 – bytovka - spoločné priestory, 12 – bytovka - spoločné
priestory, šatne v športovom areáli a tenisový kurt, prístrešok na kultúrne podujatia.
Zdroj financovania: z vlastných rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa vyčlenených na tento účel
Spôsob záväzku: Rámcová dohoda
Platobné podmienky: Úhradu ceny služieb vrátane dopravy uskutoční verejný obstarávateľ na základe faktúr
na základe čiastkových objednávok v rámci Rámcovej dohody. Splatnosť každej faktúry je 14 kalendárnych dní.
Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanovil celkovú cenu vo výške: 24 200,00 v Eur bez DPH.
Termín obhliadky: Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie technickej obhliadky miesta dodania predmetu
zákazky, aby si záujemcovia overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie
predbežnej 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 obce v bode I.A.
III. PREDPOKLADANÝ POSTUP
V súvislosti s obstarávaním postupuje verejný obstarávateľ nasledovne:
1. Cenový prieskum na dodávku služieb, ktoré sú predmetom zákazky, zabezpečí verejný obstarávateľ
zverejnením výzvy na domovskej stránke obce a zaslaním výzvy na predloženie ponúk dňa 28.08.2018, 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 vyjadrenú v mene EUR s DPH, ktorej výsledkom bude Rámcová dohoda.
3. Obsah a náležitosti predložených cenových ponúk posúdi a vyhodnotí verejný obstarávateľ v zmysle
aktuálnych finančných limitov ZVO 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
ponúk pri zadávaní zákazky a vyzve úspešného uchádzača k doplneniu a predloženiu Rámcovej dohody. Návrh
Rámcovej dohody je prílohou č. 2 tejto výzvy.
Upozornenie: Návrh Rámcovej dohody uchádzači nepredkladajú do ponuky. Rámcovú dohodu predloží iba
úspešný uchádzač po jeho vyzvaní!
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IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 03.09.2018 Čas: do 12:00 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 28.08.2018. Záujemca potvrdí prevzatie všetkých
informácií k stanoveniu ceny na predmet zákazky zasielaných elektronickým spôsobom.
Email pre vyžiadanie vysvetlenia obsahu výzvy: obstaravanie.amire@gmail.com

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
1. Cenové ponuky musia byť doručené nasledovne:
doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, alebo osobne na adresu obce Čab.
Osobné prevzatie cenovej ponuky potvrdzuje verejný obstarávateľ v sídle obce.
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:
obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
označenie : „Verejné obstarávanie – neotvárať “
označenie heslom: „Revízia na elektrických zariadeniach a bleskozvodoch na verejných budovách a objektoch v
obci Čab“
V. 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 podľa tohto článku V., ktorými sú:
 doklady na preukazovanie splnenia podmienok účasti uvedené v bode 1A, 1B
 návrh na plnenie Kritéria uvedený v bode 2
1. DOKLADY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI, PODĽA § 32 a § 34
A. 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.
Uchádzač vo svojej ponuke predkladá neoverenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť
v predmete zákazky v listinnej podobe.
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B. Doklad o odbornej spôsobilosti uchádzača vykonávať predmet zákazky– uchádzač predloží požadovaný
doklad v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. v súlade s STN normami 33 1500:1991 a STN 332000-6:2007 Uchádzač
predloží kópiu platného osvedčenia na výkon revízie na bleskozvodoch. Uchádzač predloží požadovaný doklad
v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. v súlade s STN normami STN EN 62305-3, STN EN 62305-4.
Uchádzač predloží kópiu platného osvedčenia na výkon revízie elektrických zariadení.
2. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Nacenený návrh na plnenie kritéria v písomnej forme podpísaný uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača
alebo poverenou osobou uchádzača. Celkový návrh na plnenie kritéria je nacenený celkový rozpočet,
pričom nenacenený rozpočet je prílohou č. 1 tejto výzvy.
Uchádzač predkladá prílohu č. 1 v listinnej podobe ako originál.
VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: uchádzačom predložený návrh na plnenie kritéria 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 za dodávku predmetu zákazky musí byť konečná a musí zahrňovať všetky
náklady spojené s dodávkou prác. Cena predmetu zmluvy je 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.
VII. 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 kritéria
– presahujú stanovenú výšku PHZ.
3. Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov článku V. tejto
výzvy.
4. Nebola predložená žiadna ponuka.
5. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka zadávaná a výzva zverejnená.
Vypracovala:

…………………………………….............
Ing. Amália Bubáková
Konateľ AMIRE s.r.o.

Dátum spracovania: 28.08.2018
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria –celkový rozpočet
Príloha č. 2: Návrh rámcovej dohody
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Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritéria

Predmet zákazky

Požadované
množstvorozsah za 48
kal. mesiacov

Cena za MJ

Revízie na elektrických
zariadeniach
a bleskozvodoch na
verejných budovách a
objektoch v obci Čab

1 súbor v zmysle
opisu
predmetu
zákazky

neaplikuje sa

Oprava a údržba
vyhradených technických
zariadení

800 hod.

Cena spolu v Eur
bez DPH za celkové
množstvo

DPH 20%
v Eur

Celková cena spolu vrátane všetkých nákladov:

Identifikačné údaje uchádzača/názov: ...................................
Tu vložiť link (ORSR/ZRSR ): ...........................................................
Sídlo: ..................................................
IČO: .........................
Som/nie som platcom DPH: ..............................................
Kontaktná osoba: .............................................................
Email: ...............................................................................
Telefonický kontakt: ........................................................

Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru: .......................................................
Dátum: ................................ 2018
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Príloha č. 2

RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
č. ......./2018
uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Čl. I.
ÚČASTNÍCI DOHODY
1.

Objednávateľ :
Adresa sídla:
Štatutárny zástupca:
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
IBAN:
č.ú.:
Telefón/ fax:
Mobil:
E-mail:
Internetová adresa:

2.

Dodávateľ:
Adresa sídla:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Telefón/ fax:
E-mail:
Internetová adresa:

Obec Čab
Obecný úrad Čab, 951 24 p. Nové Sady, Čab 1
Bc. Eva Andacká, starostka obce
36 105 724
2021487996
Prima banka Slovensko, a.s.
SK44 5600 0000 0008 2287 6001
0822876001/5600
037/7894388
+ 421 918 076 551
starosta@obeccab.sk
http://www.obeccab.sk/

Čl. II.
PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY
1.

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) 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 dohody je cenová ponuka úspešného
uchádzača v predmetnom verejnom obstarávaní a výzva na predkladanie ponúk pre zákazku podľa § 117
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.
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2.

Predmetom dohody je dodávka služieb zameraných na revíziu, kontrolu, odborné prehliadky a skúšky
elektrickej inštalácie v objektoch budov podľa STN 33 1500:1991 a STN 332000-6:2007vrátane ich údržby
prípadne opravy v lokalite obce Čab, k.ú. obec Čab, na obdobie 48 kalendárnych mesiacov. Služby
zahŕňajú dodávku prác a materiálov vrátane dopravy, montáže, demontáže a inštalácie, či zariadení na
budovách, ktoré sú vo vlastníctve obce Čab. Jedná sa o tieto objekty:

budova obecného úradu,

budova kultúrneho domu,

budova materskej školy,

domu smútku,

bytovky 12 bj, spoločné priestory

bytovky 4bj, spoločné priestory

bytovky 8bj spoločné priestory

budovy na športovom areáli a tenisom kurte

prístrešok na kultúrne podujatia.

3. Predmetom tejto dohody sú aj opravy a údržba vyhradených technických zariadení a odstraňovanie závad
podľa potreby a požiadaviek obci ako i revízie a kontroly elektrického ručného náradia a spotrebičov vo
vlastníctve obce podľa STN 33 1600 a STN 33 1610 v súlade zo zákonom č. 124/2006 Z.z. podľa
aktuálneho stavu náradia a spotrebičov.
4. Opravy a údržba uvedené v bode 3. budú vykonávané v rozsahu 800 hodín/ počas trvania 48 kalendárnych
mesiacov podľa tejto dohody a to tak, aby bola zabezpečená bezpečná prevádzka budov a stav
spotrebičov.
Čl. III.
ROZSAH PLNENIA
1.

Dohodnutý rozsah plnenia je daný ponukou úspešného uchádzača, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
dohody, za požadované obdobie podľa Čl. VII. tejto dohody.

3.

Pre zabezpečenie predmetu dohody je dodávateľ povinný disponovať strojovým, technickým,
materiálovým zabezpečením a prípadne ľudskými zdrojmi. Všetky odborné práce musí vykonávať
dodávateľ alebo jeho subdodávatelia, majúci príslušnú odbornú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii
pracovníkov je dodávateľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto predložiť.

4.

Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať služby riadne a včas na základe čiastkových objednávok objednávateľa.
Za kvalitu, včasnosť vykonaných služieb zodpovedá dodávateľ v rozsahu tejto dohody a v zmysle
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, prípadne inými právnymi predpismi či platnými
normami a zákonmi SR a EÚ. Ak porušením týchto predpisov, noriem či zákonov vznikne akákoľvek
škoda, nesie všetky vzniknuté náklady dodávateľ.

7.

Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané služby na základe čiastkových objednávok a v súlade s touto
dohodou, zaplatiť dodávateľovi za ich vykonanie dohodnutú cenu v zmysle platobných podmienok
dojednaných v Čl. V. tejto dohody.
Čl. IV.
MIESTO VÝKONU PLNENIA
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1.

Požadované služby sa budú vykonávať v dohodnutom termíne na základe čiastkovej objednávky
objednávateľa, ktorú zasiela elektronicky/emailom a to včas s riadnym popisom, vymedzením
množstva, druhu úkonov a budovy, ktorej sa dodávka týka. Dodávateľ je povinný v prípade potreby
vykonať obhliadku miesta dodania a to za podmienok, kedy to situácia vyžaduje v rámci každej
čiastkovej objednávky.
a) Kontaktná osoba objednávateľa pre účely nahlásenia požiadavky na vykonanie prác: Bc. Eva
Andacká
tel.: 037/7894388 email: starosta@obeccab.sk
b) Kontaktná osoba dodávateľa alebo zodpovednej osoby za vybavenie objednávky alebo na
dispečingu:
Meno a priezvisko :
tel.:...................... e-mail:...........................

2.

Požadované služby sa budú vykonávať v lokalite objednávateľa, t.j. katastrálne územie obce Čab v zmysle
bodu 2. Čl. II.
Čl. V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.

Úhradu ceny za každé plnenie v rámci tejto dohody, uskutoční objednávateľ na základe riadne
vystavených faktúr. Jednotlivé fakturácie za každé plnenie budú vykonávané na základe skutočných
výkonov špecifikovaných v súpise vykonaných služieb (kontrol, revízií, skúšok a prehliadok, alebo
opráv) a dodávok materiálov, ktoré musia byť odsúhlasené a podpísané štatutárnym zástupcom
objednávateľa alebo ním poverenou osobou vo veciach technických.Za každé plnenie v rámci
čiastkovej objednávky, má dodávateľ povinnosť vystaviť faktúru a túto doručiť najneskôr do 3
pracovných dní objednávateľovi, ale až po predložení a písomnom odsúhlasení vykonaných služieb
a dodávok materiálov, či zariadení objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry je
horeuvedený súpis, ktorý musí byť odsúhlasený a podpísaný účastníkmi dohody. Splatnosť každej
faktúry je 14 kalendárnych dní.

2.

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa v zmysle príslušných ustanovení zákona
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že doručená
faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť
faktúru dodávateľovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota
splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení objednávateľovi.

3.

Celková cena za požadované obdobie podľa Čl. VII. tejto dohody bude uvedená nasledovne:




Celková cena.......................................................... v EUR bez DPH
DPH ( ak je dodávateľ platcom DPH ) ............... v EUR
Celková cena.......................................................... v EUR s DPH ( ak je platcom DPH)

4.

Cena dohody, stanovená na základe výsledku verejného obstarávania medzi účastníkmi dohody v zmysle
zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, ktorá je špecifikovaná v prílohe č. 2 ako rozpočet ceny predmetu
plnenia, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

5.

Cenu, ktorá je výsledkom verejného obstarávania je možné meniť písomnou dohodou účastníkov dohody
v prípade zmeny colných a daňových predpisov alebo DPH.
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7.

Takto zmenená cena sa upravuje prvým dňom budúceho mesiaca nasledujúceho po podpísaní dodatku
k dohode. Každá zmena musí byť riadne písomne odôvodnená. Iné zmeny nie sú prípustné.
ČL. VI.
PODMIENKY PLNENIA

1.

Dodávateľ sa zaväzuje pri zabezpečovaní činností v rozsahu požadovanom v Čl. III. podľa tejto dohody
postupovať s odbornou starostlivosťou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, riadne, včas
a kvalitne a svoju činnosť vykonávať v súlade so záujmami objednávateľa. Dodávateľ splní svoju
povinnosť vykonať plnenie predmetu tejto dohody riadnym ukončením prác na základe každej čiastkovej
objednávky pre objednávateľa.

2.

Vždy keď nastane na mieste plnenia podľa Čl. IV. dohody určitá havarijná situácia, v ktorej je potrebné
vykonať práce v zmysle Čl. III. tejto dohody, zaväzuje sa poskytovateľ vykonať práce na mieste plnenia a
to bezodkladne po jeho vyzvaní objednávateľom, najneskôr do 24 hodín prípadne na základe vzájomnej
dohody medzi zmluvnými stranami.

3.

Dodávateľ je povinný viesť súpis vykonaných služieb podľa jednotlivých činností, ktorý objednávateľ alebo
ním poverená osoba skontroluje po každom plnení. V prípade, ak plnenie bude vykonané v súlade s
touto dohodou, objednávateľ alebo ním poverená osoba svojím podpisom na súpise odsúhlasí rozsah
vykonaných prác. Ak plnenie uvedené v súpise nebude vykonané v súlade s touto dohodou,
objednávateľ alebo ním poverená osoba v súpise vykonaných prác k svojmu podpisu uvedie, že
dodávateľ pri vykonávaní služieb nepostupoval v súlade s touto dohodou a vyšpecifikuje, v čom došlo k
jej porušeniu. Taktiež je do súpisu oprávnený poznačiť ďalšie významné skutočnosti, ktoré môžu mať
vplyv na fakturáciu prác uvedených v súpise vykonaných služieb.

5.

Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov v plnej miere.

6.

Dodávateľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, náradia, alebo zariadení, konštrukcií,
stavebného alebo montážneho materiálu a ich presun zo svojho skladu na stavenisko alebo (miesto
plnenia).

7.

Objednávateľ zodpovedá v miere, akú možno od neho spravodlivo požadovať za to, že riadny priebeh
služieb dodávateľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

Čl. VII.
DOBA A LEHOTA TRVANIA
1.

Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 01.09.2018 do 31.08.2022 od nadobudnutia účinnosti tejto
dohody, alebo do vyčerpania finančného limitu stanoveného v cenovej ponuke uchádzača podľa prílohy
č. 2 tejto dohody sumou .................. Eur s DPH ( v Eur bez DPH ak nie je platcom DPH).

2.

Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu oboch účastníkov tejto dohody a účinnosť dňom po dni jej
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa obec Čab.

Čl. VIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A SANKCIE
1.

Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto dohody bude vykonaný podľa podmienok dojednaných v
dohode. Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené tretím osobám, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou
dodávateľa pri vykonávaní služieb v rámci každého plnenia.
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2.

Ak vznikne objednávateľovi povinnosť na náhradu škody voči tretej osobe z titulu jeho objektívnej
zodpovednosti (§420 Občianskeho zákonníka), a táto škoda bola spôsobená v dôsledku postupu
dodávateľa, je objednávateľ oprávnený domáhať sa voči dodávateľovi postihu podľa § 440 Občianskeho
zákonníka, a to v prípade ak:




dodávateľ nedodržal alebo zanedbal povinnosti podľa tejto dohody
sú škody spôsobené nedodržaním pokynov objednávateľa alebo postupov v zmysle
vyhlášok, noriem STN či iných záväzných predpisov a nariadení
dodávateľ neodstránil závady, ktoré mohol zistiť, alebo mu boli nahlásené.

3.

Účastníci dohody sa dohodli pre prípad škody alebo neúplných, či neodborne vykonaných služieb, že v tom
prípade má objednávateľ právo požadovať a dodávateľ má povinnosť bezodplatne odstrániť škody alebo
neúplné či neodborné vykonanie služieb bez zbytočného odkladu opätovne vykonať najneskôr do 48
hodín. Na žiadosť objednávateľa je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu poskytnutého plnenia
odstrániť, i keď neuznáva, že za škodu alebo neúplnú, či neodborne vykonanú službu zodpovedá. Náklady
na odstránenie škody, alebo neúplnej či neodborne vykonaných služieb podľa predchádzajúcej vety znáša
dodávateľ až do ukončenia reklamačného konania.

4.

Účastník tejto dohody, ktorý poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z dohody, je povinný nahradiť škodu tým
spôsobenú druhému účastníkovi dohody, okrem prípadov, keď preukáže, že porušenie povinností bolo
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jeho zodpovednosť.

5.

Poškodený účastník nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinného účastníka bolo
spôsobené konaním poškodeného účastníka, alebo nedostatkom poskytnutej súčinnosti.

6.

Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody, ktoré spôsobí pri plnení tejto dohody vlastným
zavinením.

7.

Dodávateľ zodpovedá za to, že rozsah dodaného plnenia sa zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch,
t.j. v súpise vykonaných služieb a faktúrach.

8.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úroky z omeškania za oneskorenú úhradu riadne vystavenej a doručenej
faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.

Ak dodávateľ neodstráni škody, alebo závady v termíne podľa bodu 3. Čl. VIII. tejto dohody, dodávateľ je
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% hodnoty poskytnutého plnenia v rámci
konkrétnej čiastkovej objednávky, ktorej sa týka plnenie.

10.

Dodávateľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou,
a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.

Čl. IX.
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV
1.

Objednávateľ môže ukončiť túto dohodu okamžite, v prípade ak dodátovateľ poruší ustanovenia tejto
dohody podstatným spôsobom a pri opakovanom nedodržaní podmienok:
 pri opakovanom omeškaní s vykonávaním služieb v rámci predmetu tejto dohody
 pri bezdôvodnom nevykonaní služieb vôbec, po jeho vyzvaní objednávateľom
 pri strate technickej a odbornej spôsobilosti dodávateľa ak služby vykonáva vo vlastnom mene a to
počas trvania tejto dohody
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2.

Dodávateľ môže ukončiť túto dohodu okamžite v prípade vykonania služieb treťou stranou bez súhlasu
dodávateľa.

3.

Dohodu je možné skončiť zo strany účastníkov tejto dohody písomne dohodou alebo výpoveďou bez
udania dôvodu. Výpovedná doba je 2 - mesačná a začína plynúť prvým dňom príslušného kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení dohody alebo výpovede druhého účastníka dohody.

Čl. X.
SUBDODÁVATELIA
1.

V prílohe č. 3 sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch dodávateľa, ktorí sú známi v čase
uzavierania tejto dohody a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj druh a rozsah činností, ktoré budú pri plnení tejto
dohody zabezpečovať. Navrhovaný/í subdodávateľ/lia musí/sia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia t.j. musia mať oprávnenie na výkon požadovaných služieb preukazujúce vo vzťahu
k tej k tej časti plnenia, ktorú má subdodávateľ plniť. Overenie oprávnenia bude vykonávať objednávateľ
cez webové rozhranie príslušných registrov.

2.

Dodávateľ je povinný objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v
prílohe č. 3, a to bezodkladne. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu podpisu tejto
dohody, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu podľa tohto článku je možné iba dodatkom k tejto
dohode, po odsúhlasení objednávateľom.

3.

Dodávateľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.

Čl. XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto dohode výslovne upravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje či iné citlivé údaje dodávateľa, subdodávateľa/ľov nebude
sprístupňovať tretím osobám v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

3.

Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 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 (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) zabezpečí
ochranu práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného
tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.

4.

Účastníci dohody vyhlasujú, že dohodu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia účastníkov.

5.

Dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma
účastníkmi dohody.

6.

Táto dohoda je vypracovaná v 4 rovnopisoch, z ktorých obaja účastníci obdržia 2 rovnopisy.

7.

Predmetná dohoda nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia objednávateľom na jeho webovom
sídle, na domovskej adrese obce: http://www.obeccab.sk/
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Dátum :

Dátum :

Objednávateľ :

.............................
Bc. Eva Andacká
Starostka obce Čab

Dodávateľ :

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

Príloha č.1: Nacenený rozpočet ceny predmetu dohody dodávateľa
(identický s rozpočtom v predloženej ponuke)
Príloha č.2: Kópia dokladu o oprávnení vykonávať činnosť v predmete dohody
Príloha č.3: Zoznam subdodávateľov ( ak sa bude uplatňovať)
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