Výzva na predloženie ponuky.

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Pribeta, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm.b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
Jednostupňová projektová dokumentácia (JPD) pre stavbu komunitného centra v obci Pribeta pre projekt
„Komunitné centrum v obci Pribeta“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Pribeta,
Sídlo:
Hlavná 113, 946 55 Pribeta
Štatutárny zástupca:
Jozef Koša –starosta obce
IČO:
00306649
DIČ:
2021029351
Tel.:
421 035 76 93 101
E-mail:
obec@pribeta.sk
Internetová stránka:
www.pribeta.sk
Bankové spojenie:
OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu.:
9019031/5200

-

-

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Jozef Koša – starosta obce

4. Predmet obstarávania:
Požiadavky obce na projektovú dokumentáciu potrebnú na úpravy časti stavby pôvodnej materskej školy
(MŠ) pre potreby vybudovania priestorov komunitného centra (KC),
Jednostupňová projektová dokumentácia (JPD) pre stavbu komunitného centra v obci Pribeta
Projektová dokumentácia potrebná na úpravu časti stavby pôvodnej materskej školy (MŠ) pre potreby
vybudovania priestorov komunitného centra (KC):
Architektonický návrh a riešenie komunitného centra v priestoroch pôvodnej MŠ na základe výzvy MV SR
ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program ľudské zdroje (Kod výzvy OPLZ-PO6-SC6132016-2, prioritná os 6, špecifický ciel 6.1.3, zameranie - Prestavba objektov za účelom zriadenia a
fungovania komunitných centier) vyhlásená dňa 18.07.2016
Projekčné riešenie pre navrhované vybudovanie komunitného centra s maximálnymi nárokmi na
priestory bude mať úžitkovú plochu v rozmedzí od 200 m2 do 250 m2
Vyhotovenie projektovej dokumentácie bude v rozsahu jednostupňovej projektovej dokumentácie
(JPD) (JPD - projekt potrebný pre stavebné konanie a vyhovujúci pre realizáciu stavby)

Rekonštrukcia jestvujúcej časti objektu MŠ pre účely KC bude prebiehať na 1.
nadzemnom podlaží v rozsahu nasledovných úprav:
- stropná a podlahová konštrukcia, obvodové a vnútorné nosné steny, deliace steny,
úprava výplní otvorov, vybúranie nevyhovujúcich stien a priečok, zateplenie fasády,
a stropnej roviny,....)
- návrh a projekčné riešenie prípojok inžinierskych sietí (prípojka NN, vodovod,
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-

kanalizácia, plyn,)
riešenie rozvodov vnútorných inštalácií (voda, kanal, elektro, UK) na základe
požadovaného dispozičného riešenia
riešenie vetrania – výmeny vzduchu na základe zmeny dispozície
riešenie svetelnej a zásuvkovej inštalácie na základe zmeny dispozície
vybudovanie prístupových plôch, terénnych úprav a priestorového zabezpečenia

PD stavby pre stavebné konanie a realizáciu (základný rozsah PD):
koordinačná situácia (s uvedením parcelných čísiel a odstupovými vzdialenosťami navrhovanej stavby od
susedných pozemkov, osadenie objektu, poloha inžinierskych sietí – vodovod, kanalizácia, elektro, plyn,
vykreslenie prístupových a parkovacích plôch na parcele),
súhrnná technická správa, opisujúca navrhované stavebné a technické riešenie, členenie projektovej
dokumentácie
PD profesie: architektúra, zdravotechnika, elektroinštalácie, vykurovanie, plynoinštalácia, statika,
požiarna ochrana, vzduchotechnika, každá profesia časti PD bude obsahovať výkresovú
časť a textovú časť, výkresy pôdorysov, rezy, pohľady, stavebných častí v mierke 1:100, 1:50
vrátane výkazu výmer a rozpočtu, terénne úpravy, ako aj navrhované exteriérové prvky, značenie
interiérových prvkov, ich zakreslenie do priestorov

OBSAH PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU
Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI PRIBETA

1.

2.

Charakter stavby: Adaptácia časti priestorov pôvodnej materskej školy
pre potreby komunitného centra
Investor: Obec Pribeta, Hlavná 113, PSČ 935 65, Pribeta
• Stavebná časť a architektúra + koordinačná činnosť PSP,RP
1. Textová časť:
sprievodná správa,
súhrnná technická správa s opisom stavebného a technického riešenia
2. Výkresová, grafická časť dokumentácie v rozsahu pre realizáciu:
situácia v mierke 1:200 s osadením objektu a napojením na inž. siete
pôdorys základov v mierke 1:50
pôdorys 1.NP v mierke 1:50
pôdorys stropnej, strešnej konštrukcie v mierke 1:50
pôdorys strechy v mierke 1:50
rezy priečne, rezy pozdĺžne v mierke 1:50
pohľady - severozápadný, juhozápadný, severovýchodný, juhovýchodný
výpisy stavebných prvkov
výpisy klampiarskych, zámočníckych, stolárskych výrobkov
tabuľky výplní otvorov okien, dverí a striech
detaily technického riešenia konštrukcií
skladby podláh, stien a striech
terénne úpravy okolia stavby
riešenie spevnených plôch, dlažby, terasy
3. Výkaz výmer materiálov a prác, orientačný položkový rozpočet
4. Koordinačná činnosť spojená s realizáciou diela
• Statika
1. Textová časť:
súhrnná technická správa statických konštrukcií
2. Výkresová, grafická časť dokumentácie v rozsahu pre realizáciu:
výkresy tvarov stropov, vencov v mierke 1:50
výkresy výstuže zvislých konštrukcií v mierke 1:50
výkresy detailov vencov, trámov v mierke 1:50
výkres výstuže vencov v mierke 1:50
výkres výztuže stropnej, strešnej konštrukcie v mierke 1:50
výkres výstuže, resp. konštrukcie schodiskového ramena
výkres tvarov a výstuží trámov
3. Výkaz výmer materiálov a výstuže
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3.

4.

5.

6.

7.

• Elektroinštalácie, Bleskozvod
1.
Textová časť:
- súhrnná technická správa napojenia a rozvodov el.
2.
Výkresová, grafická časť dokumentácie v rozsahu pre realizáciu:
situácia s osadením objektu a napojením na zdroj NN siete
protokol o určení vonkajších vplyvov
pôdorys 1.np, slaboprúd, silnoprúd, zásuvková a svet. inštalácia
pôdorys strechy, bleskozvod a uzemnenie
rozvádzač, schéma napájania
schéma slaboprúdových rozvodov
3.
Výkaz výmer materiálov a prác, orientačný položkový rozpočet
• Vykurovanie
1. Textová časť:
- súhrnná technická správa riešenia vykurovania
2. Výkresová, grafická časť dokumentácie v rozsahu pre realizáciu:
pôdorys, rez kotolne
schéma zapojenia kotolne
schéma zapojenia solárnej technológie,
návrh a riešenie úprav prípravy TÚV a vykurovacej vody
pôdorys 1.np v mierke 1:50
rozvody vykurovacej vody a osadenie vykurovacích telies
3. Výkaz výmer materiálov a prác, orientačný položkový rozpočet
• Zdravotechnika
1. Textová časť:
- súhrnná technická správa rozvodov vody, splaškových a dažďových vôd
2. Výkresová, grafická časť dokumentácie v rozsahu pre realizáciu:
situácia s osadením objektu, s prípojkou plynu, vody, splaškovej
kanalizácie, odvod dažď. vôd
pôdorys 1.np v mierke 1:50
rezy kanalizácie v mierke 1:50
rezy vodovodu v mierke 1:50
revízna šachta v mierke 1:50
riešenie dažďovej kanalizácie
3.
Výkaz výmer materiálov a prác, orientačný položkový rozpočet
• Vzduchotechnika
1. Textová časť:
- súhrnná technická správa riešenia vetrania
2. Výkresová, grafická časť dokumentácie v rozsahu pre realizáciu:
pôdorys 1.np v mierke 1:50
pôdorys strechy v mierke 1:50
priečne, pozdĺžne rezy v mierke 1:50
schema napájania VZT v mierke 1:50
3. Výkaz výmer materiálov a prác, orientačný položkový rozpočet
• Požiarna ochrana
1. Textová časť:
technická správa protipožiarnej bezpečnosti
stavebné riešenie
požiarna klasifikácia budovy
únikové cesty, odstupy
2. Výkresová, grafická časť dokumentácie:
situácia stavby so značením odstupových vzdialeností a únikových ciest
pôdorys 1.np, pôdorys širších vzťahov

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo

6.

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 916, 67 EUR bez DPH

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obec PRIBETA, PARC. Č.: 1457/5, 1487/3
8.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 1 mesiac od
účinnosti zmluvy o dielo

9.

Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: súčasťou Výzvy je návrh Zmluvy
o dielo

10. Financovanie predmetu zákazky: na základe výzvy MV SR ako sprostredkovateľského orgánu

pre operačný program ľudské zdroje (Kod výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-2, prioritná os 6,
špecifický ciel 6.1.3, zameranie - Prestavba objektov za účelom zriadenia a fungovania
komunitných centier) vyhlásená dňa 18.07.2016
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11. Lehota na predloženie ponuky: 30.12.2016 do 10:00 hod.
12. Spôsob predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku osobne alebo poštou na adresu
verejného obstarávateľa: Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta.
Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné
predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty
na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých
chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk;
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená
nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania: „Projektová dokumentácia„ ako aj
obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá najnižšej ceny v EUR vrátane DPH.
Komisia vymenovaná verejným obstarávateľom po vyhodnotení splnenia požiadaviek na
príslušnú časť predmetu zákazky vyhodnotí ponuky z hľadiska najnižšej ceny s DPH.
Uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené postupne zoradí podľa ceny od ponuky s
najnižšou cenou po ponuku s najvyššou cenou, pričom ponuke s najnižšou cenou pridelí
priebežné prvé miesto. Ostatným ponukám bude postupne prideľovať priebežné druhé, tretie,
štvrté a ďalšie miesta. Komisia vykoná všetky potrebné úkony podľa zákona o verejnom
obstarávaní.
14. Pokyny na zostavenie ponuky:

14.1 Jazyk ponuk
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom
jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do
slovenského jazyka.
14.2 Komplexnosť ponuky
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet
zákazky. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude
zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
14.3 Cena
Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: ako cena celkom bez DPH, výška
a sadzba DPH a cena celkom vrátane DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.
14.4 Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk Príloha č. 1 k tejto
Výzve na predkladanie ponúk.

c.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že
uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného
obstarávateľa.
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d.

Podpísanú zmluvu o dielo uchádzačom alebo ním splnomocnenou osobou na
právne účely

15. Otváranie ponúk: 30.12.2016 o 10:30 hod. v sídle verejného obstarávateľa.
16. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie obálok bude verejné a môže sa na otváraní zúčastniť
uchádzač, ktorý predložil ponuku.
17. Lehota viazanosti ponúk: 28.02.2017
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Dagmar Melotíková, tel: 0903
520 052, email: dagmar.melotikova@gmail.com
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vymenuje komisiu verejného
obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk.
Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi
v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému
uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.
Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti
a ponúkol najnižšiu cenu za poskytnutie služby.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť
v prípade ak:
a. ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto
výzve;
b. sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
c. ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
d. nebude predložená ani jedna ponuka.
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

S úctou,

..........................................................
Dátum, podpis, pečiatka
Prílohy:
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 Návrh Zmluva o dielo
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Príloha č. 1:

Návrh na plnenie kritérií

Jednostupňová projektová dokumentácia (JPD) pre stavbu komunitného centra
v obci Pribeta pre projekt „Komunitné centrum v obci Pribeta“
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Predmet obstarávania: Cena celkom za DPH 20%
dielo bez DPH:

Cena celkom za
dielo s DPH

Jednostupňová
projektová
dokumentácia (JPD) pre
stavbu komunitného
centra v obci Pribeta

V ................................. dňa:

..................................................
podpis štatutárneho zástupcu
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Príloha č.2
Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
medzi
Objednávateľ:
Názov objednávateľa:
Obec Pribeta,
Sídlo:
Hlavná 113, 946 55 Pribeta
Štatutárny zástupca:
Jozef Koša –starosta obce
IČO:
00306649
DIČ:
2021029351
Tel.:
421 035 76 93 101
E-mail:
obec@pribeta.sk
Internetová stránka:
www.pribeta.sk
Bankové spojenie:
OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu.:
9019031/5200
ďalej len „ Objednávateľ“
a
Zhotoviteľ:
Názov zhotoviteľa:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
E-mail:
Internetová stránka:
Bankové spojenie:
Číslo účtu.:
ďalej len“ Zhotoviteľ“
ďalej spoločne “zmluvné strany“
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania v zmysle §
117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov s názvom: Jednostupňová projektová dokumentácia (JPD) pre stavbu
komunitného centra v obci Pribeta pre projekt „Komunitné centrum v obci Pribeta“
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa dielo v nasledovnom
rozsahu: vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavbu komunitného centra v obci
Pribeta pre projekt pod názvom: Komunitné centrum v obci Pribeta. Projekt bude financovaný na
základe výzvy MV SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program ľudské zdroje (Kod
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-

-

výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-2, prioritná os 6, špecifický ciel 6.1.3, zameranie - Prestavba objektov
za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier) vyhlásená dňa 18.07.2016.
V projektovej dokumentácii bude riešené:
Projektová dokumentácia potrebná na úpravu časti stavby pôvodnej materskej školy (MŠ) pre potreby
vybudovania priestorov komunitného centra (KC):
Architektonický návrh a riešenie komunitného centra v priestoroch pôvodnej MŠ na základe výzvy MV SR
ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program ľudské zdroje (Kod výzvy OPLZ-PO6-SC6132016-2, prioritná os 6, špecifický ciel 6.1.3, zameranie - Prestavba objektov za účelom zriadenia a
fungovania komunitných centier) vyhlásená dňa 18.07.2016
Projekčné riešenie pre navrhované vybudovanie komunitného centra s maximálnymi nárokmi na
priestory bude mať úžitkovú plochu v rozmedzí od 200 m2 do 250 m2
Vyhotovenie projektovej dokumentácie bude v rozsahu jednostupňovej projektovej dokumentácie
(JPD) (JPD - projekt potrebný pre stavebné konanie a vyhovujúci pre realizáciu stavby)
Rekonštrukcia jestvujúcej časti objektu MŠ pre účely KC bude prebiehať na 1.
nadzemnom podlaží v rozsahu nasledovných úprav:
- stropná a podlahová konštrukcia, obvodové a vnútorné nosné steny, deliace steny,
úprava výplní otvorov, vybúranie nevyhovujúcich stien a priečok, zateplenie fasády,
a stropnej roviny,....)
- návrh a projekčné riešenie prípojok inžinierskych sietí (prípojka NN, vodovod,
kanalizácia, plyn,)
- riešenie rozvodov vnútorných inštalácií (voda, kanal, elektro, UK) na základe
požadovaného dispozičného riešenia
- riešenie vetrania – výmeny vzduchu na základe zmeny dispozície
- riešenie svetelnej a zásuvkovej inštalácie na základe zmeny dispozície
- vybudovanie prístupových plôch, terénnych úprav a priestorového zabezpečenia
PD stavby pre stavebné konanie a realizáciu (základný rozsah PD):
koordinačná situácia (s uvedením parcelných čísiel a odstupovými vzdialenosťami navrhovanej stavby od
susedných pozemkov, osadenie objektu, poloha inžinierskych sietí – vodovod, kanalizácia, elektro, plyn,
vykreslenie prístupových a parkovacích plôch na parcele),
súhrnná technická správa, opisujúca navrhované stavebné a technické riešenie, členenie projektovej
dokumentácie
PD profesie: architektúra, zdravotechnika, elektroinštalácie, vykurovanie, plynoinštalácia, statika,
požiarna ochrana, vzduchotechnika, každá profesia časti PD bude obsahovať výkresovú
časť a textovú časť, výkresy pôdorysov, rezy, pohľady, stavebných častí v mierke 1:100, 1:50
vrátane výkazu výmer a rozpočtu, terénne úpravy, ako aj navrhované exteriérové prvky, značenie
interiérových prvkov, ich zakreslenie do priestorov
1.2 Záväzok Objednávateľa dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň
Zhotoviteľovi cenu podľa článku 4.
Článok 2
Termíny a spôsob plnenia
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo objednávateľovi v požadovanej kvalite a včas
do 1 mesiaca od účinnosti tejto zmluvy.
2.2. Miesto odovzdania diela: Obec Pribeta,. Hlavná 113, 946 55 Pribeta.
2.3. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym zhotovením a odovzdaním diela Objednávateľovi a
podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
2.4. Objednávateľ má právo sa k obsahu protokolu vyjadriť a požadovať úpravy a/alebo doplnenia,
vrátane úprav a/alebo doplnení, ktoré by mohli byť požadované programovými a implementačnými
štruktúrami. Zhotoviteľ je povinný všetky úpravy a/alebo doplnenia do protokolu doplniť.
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2.5. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so
Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť
odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise,
ktorý bude maximálne do 5 dní.
2.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré
zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy, týkajúce sa termínu dodania diela, lehota
na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného
odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na zmenu termínu
dodania diela.
2.7. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prejde na Objednávateľa dňom protokolárneho odovzdania
a prevzatia diela Objednávateľom.
Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas, v rozsahu podľa v súlade s touto zmluvou a
pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že celé dielo a jednotlivé jeho časti budú zodpovedať
stanovenému zadaniu, budú vykonané v dohodnutom rozsahu a forme.
3.2. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou a
pozornosťou, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s výzvou na predkladanie ponúk
v procese verejného obstarávania, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a pokynmi Objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy
a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ
môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme
Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas.
3.3. Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady a informácie, ktoré
súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný, jemu dostupné informácie a podklady,
poskytnúť Zhotoviteľovi a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie
predmetu zmluvy.
3.4. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť
Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.
3.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa, je
odborne spôsobilý na výkon činnosti a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú
potrebné k jeho vykonaniu.
3.6. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a konať v záujme a v
prospech Objednávateľa.
3.7. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť vykonania diela pre požadovaný účel.
3.8. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ diela nemôže poveriť vykonaním diela inú osobu.
3.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou Tovaru, vykonaním
Diela a poskytovaním Služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného
finančného príspevku za účelom financovania predmetných Tovarov, Diela a 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.

Príručka pre verejné obstarávanie
Príloha č. 5 – Výzva na predloženie ponuky
9

Článok 4
Cena a platobné podmienky
4.1. Cena za dielo bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, uvedeného v
preambule tejto zmluvy nasledovne:
4.1.1. Cena za dielo:
Cena bez DPH
...............,- Eur
DPH 20%
............ ,- Eur
Cena celkom vrátane DPH
...............,- Eur
Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením
predmetu tejto zmluvy.
4.2. Na vykonanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
4.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru za vykonané plnenie potvrdené objednávateľom v
súpisoch vykonaných prác, ktoré budú prílohou faktúry, do 14 dní po ukončení a odovzdaní diela.
4.4. Faktúra, vyhotovená v 4 rovnopisoch, bude obsahovať, pokiaľ platné právne predpisy
nestanovujú inak, tieto údaje: obchodné meno; sídlo; IČO; číslo faktúry; deň zdaniteľného plnenia; deň
vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry; označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má
finančná čiastka uhradiť; fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v € a
celková fakturovaná suma; meno osoby, ktorá faktúru vystavila.
4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ bude
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
4.6 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne
konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy nie je v hrubom
nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou.
4.7. Faktúra – daňový doklad, vystavená Zhotoviteľom, musí obsahovať názov projektu, ako aj názov
operačného programu.
Článok 5
Zodpovednosť za vady
5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie predmetu zmluvy riadne a včas, bez vád a s maximálnou
odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a
pokynmi Objednávateľa.
5.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich
nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití
trval.
5.3. Vady diela je Objednávateľ povinný oznámiť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme
Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje po oznámení vád diela Objednávateľom vady bezodplatne
odstrániť, v lehote do 7 dní od ich oznámenia Zhotoviteľovi.
Článok 6
Osobitné ustanovenia
6.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo sa zhotovuje za účelom prípravy podkladových
materiálov na implementáciu projektu Komunitné centrum v obci Pribeta. Projekt bude financovaný na
základe výzvy MV SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program ľudské zdroje (Kod
výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-2, prioritná os 6, špecifický ciel 6.1.3, zameranie - Prestavba objektov
za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier) vyhlásená dňa 18.07.2016.
6.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude bez
právnych vád.
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6.3. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie diela v neobmedzenom
rozsahu, najmä na vyhotovenie rozmnožením diela, rozširovanie diela v rámci (implementácie OP
KŢP) realizácie projektu a jeho ďalšie spracovanie, vrátane prípadných aktualizácií. Zhotoviteľ za
týmto účelom udeľuje Objednávateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na dielo.
6.4. Autorské práva Zhotoviteľa zostávajú zachované.
Článok 7
Sankcie a odstúpenie od zmluvy
7.1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo žiadať úroky z
omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.
7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre finančnú kontrolu príslušnej Žiadosti o
čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry Dodávateľa vystavenej Objednávateľom
za účelom financovania Ceny podľa faktúry a ich príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany
príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou
takejto faktúry mať Dodávateľ nárok na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,001% dlžnej sumy
denne.
7.3. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom
nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na
právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
7.4 Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného alebo
opakovaného porušenia povinnosti druhou zmluvnou stranou v zmysle príslušných právnych
predpisov. Odstúpenie musí byť urobené písomne a doručené druhej zmluvnej strane. Písomnosť sa
považuje za doručenú aj v prípade, ak si adresát písomnú zásielku neprevezme, a to dňom vrátenia
neprevzatej zásielky odosielateľovi.
7.5. Uplatnením zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nie je dotknuté právo Objednávateľa na
náhradu škody.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s ustanovením
§
47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
8.2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami. Dodatky je možné uzatvoriť len v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8.3. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva
rovnopisy pre Zhotoviteľa.
8.4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
8.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli
slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
V
dňa:
Za Zhotoviteľa :

V
dňa:
Za Objednávateľa :
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