Verejný obstarávateľ: Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na súťaž sa vyhlasuje / zadáva pre:
zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
zákazku, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
iné:
Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov?

ÁNO

NIE

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Obchodné meno / Názov
Obec Pribeta
Poštová adresa

Hlavná 113

Mesto

Pribeta

PSČ

946 55

IČO

00306649

Kontaktná osoba

Jozef Koša –starosta obce

tel. č.

+421 903 520 052

e-mail

dagmar.melotikova@gmail.com

adresa hlavnej stránky verejného
obstarávateľa /URL/

obec@pribeta.sk

2. Názov zákazky
a) Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Čistiareň
odpadových vôd Pribeta“ a následne
b) Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Čistiareň
odpadových vôd Pribeta“
3. Druh zákazky
Zákazka podľa § 117 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na poskytnutie služby.
4. Stručný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie a následne
pre stavebné konanie na stavbu „Čistiareň odpadových vôd Pribeta“ v rozsahu:
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Spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu potrebnom pre vydanie územného
rozhodnutia (DUR) resp. iného relevantného dokumentu na povolenie stavby (DSP) v
rozsahu prílohy č. 1,ods.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových
prác a inžinierskych činností UNIKA 2015“, v súlade s vyhláškou MŽP SR č.435/2000
Z.z, §3 ods. 4. v znení neskorších predpisov.
Spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu potrebnom pre vydanie
stavebného povolenia resp. iného relevantného dokumentu na povolenie stavby v
rozsahu prílohy č,. 2 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác
a inžinierskych činností UNIKA 2015“ , vrátane výkazu výmer a položkovitého
kontrolného rozpočtu v súlade s Vyhláškou MŽP SR č.435/2000 Z.z. §9 v znení
neskorších predpisov
ČOV bude navrhnutá v rámci existujúceho areálu ČOV pre 600 obyvateľov ako aj na
priľahlých pozemkoch podľa zakreslenia v katastrálnej mape, ktorá je k dispozícii na
OcÚ Príbeta
ČOV bude navrhnutá ako mechanicko-biologická ČOV s terciárnym stupňom čistenia.
Prítok odpadových vôd na ČOV je riešený výtlakom z ČS umiestnenej na kanalizačnej
sieti. Biologické čistenie bude navrhnuté ako nízkozaťažovaná aktivácia s úplnou
stabilizáciou kalu v procese čistenia so separáciou kalu v dosadzovacej nádrži.
Biologické čistenie bude navrhnuté v dvoch nezávislých linkách.
Pre manipuláciu s prebytočným kalom bude navrhnutý ako kalojem (môžu byť využité
aj nádrže pôvodnej ČOV pre 600 obyvateľov) tak aj linka odvodnenia kalu. Linka bude
navrhnutá v samostatnom objekte tak, aby bolo možné stavbu realizovať po etapách.
Odtok vyčistenej vodu bude cez merný objekt do toku Michalovský kanál.
Garantované parametre na odtoku z ČOV musia spĺňať požiadavky nariadenia vlády SR
č. 269/2010 Z.z.

Projektová dokumentácia musí obsahovať :
a) Situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy, vrátane
parcelných čísiel so zakreslením areálu a jednotlivých objektov, predmetom územného
rozhodnutia a stavebného povolenia a jeho polohy s vyznačením väzieb na okolie.,
zvlášť pre dokumentáciu pre územné rozhodnutie ÚR a pre stavebné povolenie SP
(mierka mapy: 1:1 000, resp.: 1:5 000, resp. v mierke v ktorej príslušný katastrálny
odbor okresného úradu poskytuje kópie z katastrálnej mapy) .
b) Projekt bude obsahovať aj požiadavky na technologické nadväznosti strojov a zariadení
a určenie podmienok činnosti a vzájomného spolupôsobenia jednotlivých
technologických zariadení, vymedzenie obsahu, rozsahu, podmienok vykonania a dĺžka
trvania skúšobnej prevádzky,
c) Kontrolný rozpočet stavby (CÚ 2018) ,
d) Výkaz výmer
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K vypracovaniu projektovej dokumentácie verejný obstarávateľ poskytne víťaznému
uchádzačovi dokumentáciu v rozsahu:
- Geodetické zameranie záujmového územia v JTSK a B.p.v.
- Inžiniersko – geodetický prieskum,
- Platné hydrologické údaje o recipiente
Rozsah predloženej dokumentácie verejnému obstarávateľovi:
Projektová dokumentácia pre územné konanie (DUR), vrátane prepočtu nákladov:
- 10 vyhotovení v listinnej forme
- 2 vyhotovenia v elektronickej forme na CD
- Prepočet stavby 2x v tlačenej forme
- 1x elektronická forma na CD
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), vrátane výkazu výmer:
- 10 vyhotovení v listinnej forme
- 2 vyhotovenia v elektronickej forme na CD
- Kontrolný rozpočet stavby 2x v tlačenej forme
- 1x elektronická forma na CD
- Výkaz výmer 10 vyhotovení ako súčasť dokumentácie
Dokumentácia v elektronickej forme bude vypracovaná vo formáte:
Textová časť v …doc,
Tabuľková časť v …xls,
Grafická časť v …dwg,pdf,
Obrázkové časti v …pdf.
5. Spoločný slovník obstarávania
Predmet zákazky
Inžinierske projektovanie
Inžinierske projektovanie pre práce v
civilnom stavebnom inžinierstve

CPV podľa slovníka
71320000-7
71322000 -1

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 14 596,- € bez DPH
7. Financovanie predmetu zákazky:
Prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ v programovom období 2014 -2020
z Operačného programu Kvalita životného prostredia a vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa.
8. Miesto a termín dodania: Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta
Termín vypracovania dokumentácie:
DUR: 3 týždne
DSP: 4 týždne (podmienka je dodať projektantovi vyjadrenia k DUR od zainteresovaných
organizácii)
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9. Rozsah a rozdelenie predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.
10. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny
e-mailom
poštou
 Uchádzač predloží ponuku poštou / osobne na adresu: Obecný úrad Pribeta, Hlavná
113, 946 55 Pribeta
 Pri doručení poštou 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 pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Čistiareň
odpadových vôd Pribeta“ / Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného
povolenia na stavbu: „Čistiareň odpadových vôd Pribeta“
11. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 28.02.2018, 15:00 hod.
12. Podmienky účasti
12.1 Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi
podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako
fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto
zákazky alebo iný vhodný doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom
verejného obstarávania.
12.2 Návrh na plnenie kritérií (uchádzačom ocenená a podpísaná Príloha č. 1 Výzvy na
predkladanie ponúk)
12.3 Podpísaný návrh Zmluvy o dielo
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ZVO:
Najnižšia cena s DPH
Najlepšieho pomeru ceny a kvality
Nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
14. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:
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Objednávka
Zmluva
Rámcová dohoda
Iné
15. Ďalšie informácie
1) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky
účasti a ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky s DPH.
2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo
obstarávanie zrušiť v prípade ak:
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených
v tejto výzve;
 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky;
 nebude predložená ani jedna ponuka.
3) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto
obstarávaní.
4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk
a neobjednať predmet zákazky od úspešného uchádzača v prípade, ak sa zmenia
okolnosti, za akých sa táto verejná súťaž vyhlasovala. Verejný obstarávateľ uzavrie
zmluvu v lehote viazanosti len vtedy, ak bude disponovať dostatočným množstvom
finančných prostriedkov.
5) Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom
zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom
nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetu zákazky, a to zo
strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych
predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane
Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku
potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti uchádzača je podstatným porušením
zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a.
Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b.
Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského
orgánu a nimi poverené osoby,
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c.
Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d.
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu,
e.
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f.
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g.
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
6) Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ,
ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej
kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu
a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom.
7) 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.

Pribeta, dňa 19.02.2018
..........................................
Jozef Koša
starosta obce Pribeta
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Príloha č. 1
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
PONUKA
Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Čistiareň
odpadových vôd Pribeta“ a následne
Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Čistiareň
odpadových vôd Pribeta“
1. Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
Konateľ spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Názov
predmetu
obstarávania:
Projektová
dokumentácia
v súlade s opisom
predmetu zákazky

Celková cena bez
DPH

DPH

Dátum: .................................

Celková cena s DPH

Podpis: ..............................
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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:
Štatutárny zástupca:
E-mail:
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: Projektová
dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Čistiareň odpadových vôd
Pribeta“ a Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Čistiareň
odpadových vôd Pribeta“
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Článok 1
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vypracovať projektovú dokumentáciu pre
územné konanie a následne pre stavebné konanie na stavbu „Čistiareň odpadových vôd
Pribeta“ v rozsahu:
 Spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu potrebnom pre vydanie územného
rozhodnutia (DUR) resp. iného relevantného dokumentu na povolenie stavby (DSP) v
rozsahu prílohy č. 1,ods.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových
prác a inžinierskych činností UNIKA 2015“, v súlade s vyhláškou MŽP SR č.435/2000
Z.z, §3 ods. 4. v znení neskorších predpisov.
 Spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu potrebnom pre vydanie
stavebného povolenia resp. iného relevantného dokumentu na povolenie stavby v
rozsahu prílohy č,. 2 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác
a inžinierskych činností UNIKA 2015“ , vrátane výkazu výmer a položkovitého
kontrolného rozpočtu v súlade s Vyhláškou MŽP SR č.435/2000 Z.z. §9 v znení
neskorších predpisov
 ČOV bude navrhnutá v rámci existujúceho areálu ČOV pre 600 obyvateľov ako aj na
priľahlých pozemkoch podľa zakreslenia v katastrálnej mape, ktorá je k dispozícii na
OcÚ Príbeta
 ČOV bude navrhnutá ako mechanicko-biologická ČOV s terciárnym stupňom čistenia.
Prítok odpadových vôd na ČOV je riešený výtlakom z ČS umiestnenej na kanalizačnej
sieti. Biologické čistenie bude navrhnuté ako nízkozaťažovaná aktivácia s úplnou
stabilizáciou kalu v procese čistenia so separáciou kalu v dosadzovacej nádrži.
Biologické čistenie bude navrhnuté v dvoch nezávislých linkách.
 Pre manipuláciu s prebytočným kalom bude navrhnutý ako kalojem (môžu byť využité
aj nádrže pôvodnej ČOV pre 600 obyvateľov) tak aj linka odvodnenia kalu. Linka bude
navrhnutá v samostatnom objekte tak, aby bolo možné stavbu realizovať po etapách.
 Odtok vyčistenej vodu bude cez merný objekt do toku Michalovský kanál.
 Garantované parametre na odtoku z ČOV musia spĺňať požiadavky nariadenia vlády SR
č. 269/2010 Z.z.
Projektová dokumentácia musí obsahovať :
e) Situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy, vrátane
parcelných čísiel so zakreslením areálu a jednotlivých objektov, predmetom územného
rozhodnutia a stavebného povolenia a jeho polohy s vyznačením väzieb na okolie.,
zvlášť pre dokumentáciu pre územné rozhodnutie ÚR a pre stavebné povolenie SP
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(mierka mapy: 1:1 000, resp.: 1:5 000, resp. v mierke v ktorej príslušný katastrálny
odbor okresného úradu poskytuje kópie z katastrálnej mapy) .
f) Projekt bude obsahovať aj požiadavky na technologické nadväznosti strojov a zariadení
a určenie podmienok činnosti a vzájomného spolupôsobenia jednotlivých
technologických zariadení, vymedzenie obsahu, rozsahu, podmienok vykonania a dĺžka
trvania skúšobnej prevádzky,
g) Kontrolný rozpočet stavby (CÚ 2018) ,
h) Výkaz výmer
K vypracovaniu projektovej dokumentácie Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi
dokumentáciu v rozsahu:
- Geodetické zameranie záujmového územia v JTSK a B.p.v.
- Inžiniersko – geodetický prieskum,
- Platné hydrologické údaje o recipiente
Rozsah predloženej dokumentácie:
Projektová dokumentácia pre územné konanie (DUR), vrátane prepočtu nákladov:
- 10 vyhotovení v listinnej forme
- 2 vyhotovenia v elektronickej forme na CD
- Prepočet stavby 2x v tlačenej forme
- 1x elektronická forma na CD
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), vrátane výkazu výmer:
- 10 vyhotovení v listinnej forme
- 2 vyhotovenia v elektronickej forme na CD
- Kontrolný rozpočet stavby 2x v tlačenej forme
- 1x elektronická forma na CD
- Výkaz výmer 10 vyhotovení ako súčasť dokumentácie
Dokumentácia v elektronickej forme bude vypracovaná vo formáte:
Textová časť v …doc,
Tabuľková časť v …xls,
Grafická časť v …dwg,pdf,
Obrázkové časti v …pdf
Článok 2
Termíny a spôsob plnenia
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo objednávateľovi v požadovanej kvalite
a včas a to najneskôr do:
DUR: 3 týždne / DSP: 4 týždne (podmienka je dodať projektantovi vyjadrenia k DUR od
zainteresovaných organizácii) od záväznej objednávky.
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.
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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.
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 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.
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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.
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 60 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.
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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 „Čistiareň odpadových vôd Pribeta“. Projekt bude
financovaný na základe výzvy z Operačného programu kvalita životného prostredia.
6.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude bez
právnych vád.
6.3. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie diela v
neobmedzenom rozsahu, najmä na vyhotovenie rozmnožením diela, rozširovanie diela v rámci
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
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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 Pribete, dňa: .....................

V Pribete dňa: .....................

Za Zhotoviteľa :

Za Objednávateľa :

……………………………..

……………………………..
Jozef Koša
starosta obce Pribeta
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