VÝZVA
na predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOVO“)

1. Verejný obstarávateľ:
Názov organizácie:
Zastúpený :
Sídlo organizácie:
Telefón:
e-mail:
IČO:

Obec Slovenská Volová
Pavol Šimurda, starosta obce
Obecný úrad Slovenská Volová 36, 067 22 Ohradzany
+421 57 78 80 502
obec.slov.volova@centrum.sk
00323535

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Meno a priezvisko:
Ing.Anton Klajban
Mobil:
+ 421 907 161 202
e-mail:
asingsro@gmail.com

2.

Názov zákazky
„Zlepšenie prístupu MRK prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej infraštruktúry“
Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 179 998,07 EUR bez DPH
4. Opis predmetu zákazky
Projektová dokumentácia stavby rieši technickú vybavenosť k rómskym obydliam pozdĺž
štátnej cesty 3826 Humenné – Košarovce od Domu smútku po koniec obecnej parcely č. 824
smerom juhovýchodným (smer Humenné). Ďalšia časť chodníka cca 100 m leží na parcele č
747/1 a bude hradená z iných zdrojov. Situovanie chodníka je pozdĺž štátne cesty. Jestvujúca
priekopa sa nahradí dažďovou kanalizáciou. Výstavba sa bude realizovať na parcele 824 k. ú.
Slovenská Volová. Ďalšie informácie sú vrátane PD a výkazu výmer v Prílohe č. 1, ktorá
tvorí prílohu tejto výzvy.
5.

Kód CPV:

45000000-7 Stavebné práce

6. Výsledok verejného obstarávania
a) zmluva
b) písomná objednávka
7. Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy
Do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.
8. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
9.1 Predmet zákazky bude financovaný z operačného programu Ľudské zdroje, kód výzvy
OPLZ-PO6-SC611-2019-1 a z rozpočtu obce Slovenská Volová.
Zmluvnú cenu uhradí obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným
stykom. Predložená faktúra bude vystavená na základe preberacieho protokolu.
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9.2 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi.
Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho
bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.
9.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
10. Podmienky účasti
10.1 Osobné postavenie - § 32 ZoVO
10.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.
1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú
predmetu zákazky.
10.1.2 Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré
zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, pokiaľ si túto skutočnosť vie
overiť verejný obstarávateľ sám vo verejne dostupnom príslušnom registri, v ktorom
je uchádzač zapísaný.
10.1.3 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí
verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade,
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka
hodnotená.
10.2 Finančné a ekonomické postavenie - § 33 ZoVO
Nevyžaduje sa.
10.3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť – § 34 ZoVO
Nevyžaduje sa.
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH
1. Uchádzač musí predložiť Rozpočet spracovaný podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy.
2. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú
cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname
položiek.
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý
predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej
ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď.
12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa
7.1.2020 (utorok) o 11:00 hod.
13. Miesto a spôsob predloženia ponúk
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.
13.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe:
13.1.1 Ponuka bude doručená na adresu: asingsro@gmail.com
13.1.2 Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Zlepšenie prístupu MRK“.
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13.1.3 V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená
vyplnená Príloha č. 1 a 3, všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom
uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne skenované (scan)
a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové adresy.
13.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:
13.2.1 Obec Slovenská Volová, Obecný úrad Slovenská Volová 36, 067 22 Ohradzany
13.2.2 Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! - „Zlepšenie prístupu MRK“.
13.2.3 Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač
(názov, sídlo, adresa).
13.2.4 V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená
vyplnená Príloha č. 1 a 3, všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača,
resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk
na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.
13.2.5 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné!
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční 7.1.2020 o 11:30 hod. na adrese
verejného obstarávateľa
14. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
Uchádzač predloží v elektronickej / listinnej ponuke:
- vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria- Príloha č. 1 tejto výzvy
- vyplnený a podpísaný Rozpočet s nacenenými položkami - Príloha č. 2 tejto výzvy,
- vyplnenú a podpísanú Zmluvu o dielo - Príloha č. 3 tejto výzvy – zmluvu predloží len víťazný
uchádzač po vyhodnotení ponúk! (nemusí byť súčasťou ponuky, uchádzač sa oboznámi so
zmluvnými podmienkami)
- vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie uchádzača - Príloha č. 4 tejto výzvy.
Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty podľa tejto výzvy a nebude možné
uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená.
15. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady
a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
16. Ďalšie informácie
16.1 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom bude odoslané prostredníctvom
elektronickej správy na ich e-mailové adresy.
16.2 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.
16.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ani jednu z predložených ponúk neprijať v prípade
ak, predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s
finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
16.4 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša
uchádzač.
16.5 S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo. V prípade, že nepreukáže
relevantným spôsobom splnenie podmienok tejto výzvy alebo uchádzač odstúpi od svojej ponuky,
ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný na rokovanie bude ďalší uchádzač nasledujúci
v poradí úspešnosti.
16.6 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami
overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky
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spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Obhliadku
miesta realizácie predmetu zákazky je možné vopred dohodnúť na telefónnom čísle uvedenom v
bode 1) tejto výzvy v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 14:00 hod.
17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
90 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
18.Osobitné podmienky
18.1. Verejný obstarávateľ v zmysle §42 ods. 12 ZVO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy,
týkajúce sa sociálnych hľadísk – uplatňovanie sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní.
Zhotoviteľ sa zaviaže, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky počas doby plnenia
zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto
prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VUC).
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
19.12.2019
Schválil: : Pavol Šimurda - starosta obce
Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 – PD + Zadanie s výkazom výmer
Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“.
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Príloha č.1
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Uchádzač:

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

Adresa sídla:

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

IČO:

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

Vypĺňa platca DPH:
P.č.

Popis časti predmetu
zákazky

1

Zlepšenie prístupu MRK
prostredníctvom výstavby a
rekonštrukcie miestnej
infraštruktúry

Cena za
služby v EUR
bez DPH

DPH 20%

Cena za
služby v EUR
s DPH

Vypĺňa neplatca DPH:
P.č.

1

Popis časti predmetu
zákazky
Zlepšenie prístupu MRK
prostredníctvom výstavby a
rekonštrukcie miestnej
infraštruktúry

Cena za v EUR s DPH

V ..........................,dňa.................

Podpis1

1

Meno a priezvisko štatutára uchádzača alebo ním poverenej osoby

5

Príloha č.2 tvorí samostatná príloha
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Príloha č.3

ZMLUVA O DIELO (NÁVRH)
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len Obchodný zákonník)

I. Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
č.ú.:
mobil:
e-mail:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
1.2 Objednávateľ

Názov organizácie:
Zastúpený :
Sídlo organizácie:
Telefón:
e-mail:
IČO:

Obec Slovenská Volová
Pavol Šimurda, starosta obce
Obecný úrad Slovenská Volová 36, 067 22 Ohradzany
+421 57 78 80 502
obec.slov.volova@centrum.sk
00323535
II. Východiskové podklady a údaje

2.1 Názov stavby: Zlepšenie prístupu MRK prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej

infraštruktúry.

III. Predmet plnenia zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie stavebných prác na stavbe: „Zlepšenie prístupu MRK
prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej infraštruktúry“ v rozsahu určenom
výkazom výmer a realizačným rozpočtom k predmetnej stavbe.

IV. Čas plnenia
4.1

4.2
4.3

Doba trvania prác:
odovzdanie staveniska: do 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa
začatie stavebných prác: nasledujúci deň po dni odovzdania staveniska
ukončenie stavebných prác: do 6 mesiacov od začatia stavebných prác
uvoľnenie staveniska:
do 5 dní po odovzdaní a prevzatí prác
Po dohode objednávateľa so zhotoviteľom nie je možné predĺžiť termín odovzdania diela.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú
cenu.
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4.4

Pri odovzdaní staveniska objednávateľ vyčlení pre zhotoviteľa miestnosť pre sklad materiálu
a náradia, určí body napojenia elektrickej energie a studenej vody. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť
podružné meranie spotrebovanej elektrickej energie. Spotrebované médiá výlučne na účely
predmetu diela bude hradiť objednávateľ. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade zabratia verejného
priestranstva príslušné povolenia a bude hradiť náklady s tým vzniknuté.

V. Cena
5.1
5.2

V cene je zahrnutý celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným
predmetom zmluvy.
Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania pre celú stavbu na základe
pevných jednotkových cien víťaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH
DPH 20%
Cena diela celkom s DPH

: .................... €
: ................... €
: ................... €

Slovom : ................................................... €.
5.3 V cene sú zahrnuté aj náklady na vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

VI. Platobné podmienky a fakturácia
6.1 Vykonané práce budú fakturované po ukončení prác a podpise preberacieho protokolu. Cena za
dielo bude uhradená na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného zhotoviteľom po čiastočnom
prebratí stavebných prác zástupcom objednávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od doručenia
objednávateľovi.
6.2 Zhotoviteľ je povinný vykonané práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená
prehľadne.
6.3 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad
o prevzatí prác a dodávok.
6.4 Faktúry budú obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení
neskorších zmien a doplnkov.
6.5 Faktúra sa bude považovať za uhradenú dňom pripísania jej úhrady na účet dodávateľa uvedeného
v doručenej faktúre z účtu objednávateľa.

VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady
7.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa
odovzdania diela objednávateľovi preberacím protokolom.
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému v
zmluve, že zodpovedá technickým predpisom a normám (§ 47 a nasl. stavebného zákona) a že nemá vady,
ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu, alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným, alebo
obvyklým účelom.
7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo
na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení
písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
7.6 Zjavné vady sú také vady, ktoré objednávateľ zistil resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri
preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdávaní a prevzatí diela
s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie
zaniká. Zjavné vady zistené pri kontrolných meraniach po realizácii diela zrealizované podľa podmienok
predmetnej výzvy budú odstránené do 3 dní s protokolom o odstránení vád a nedorobkov.
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7.7 Skryté vady sú také vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej
dobe. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou.
7.8 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie
objednávateľa a dohodnúť spôsob a termín odstránenia vady.
7.9 Havarijné stavy, t. j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie doklad a za ktoré zodpovedá
zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení a sprístupnení objektu.
7.10
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou
a obecne záväznými technickými normami a predpismi a požiadavkami stanovenými v žiadosti o NFP podľa
predmetnej výzvy.
7.11
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve.

VIII. Podmienky vykonania diela
8.1
8.2
8.3
8.4

Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
Práce na diele je zhotoviteľ povinný vykonať v dohodnutej lehote.
Zhotoviteľ nie je oprávnený stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ
mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Náklady na zhotovenie a odstránenie
staveniska sú súčasťou ceny o dielo.
8.5 Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska určí skládky odpadov a sute z realizácie stavebnej časti,
prípadne iné priestory podľa požiadavky zhotoviteľa.
8.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov,
výrobkov a zariadení a ich presun na stavenisko.
8.7 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa, technický dozor objednávateľa
a prípadne stavebný dozor.
8.8 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č.
510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení
nariadenia vlády č. 282/2004 Z. z. a v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných
prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na vlastné náklady odstráni odpady,
ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípadoch dohodnutých v zmluve vyzvať osobu oprávnenú jednať vo
veciach technických na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa
stanú neprístupnými. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis
zástupca objednávateľa podpíše.
8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou.
8.13 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
v zmysle ďalších zmien a doplnkov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
8.14 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ
vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom
v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto
vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej
a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ
oprávnený od zmluvy odstúpiť.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela
9.1 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v súlade s touto zmluvou preberacím protokolom s podpismi
obidvoch zmluvných strán a stavebného dozora.
9.2 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní
a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej
a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní
a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
9.3 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
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X. Zmluvné pokuty
10.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III po termíne uvedenom v bode 4.1, zaplatí zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z ceny diela podľa tejto zmluvy za každý kalendárny deň omeškania.
10.2 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň, ak sa omešká
s odstránením zjavných vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní
a prevzatí diela.
10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z ceny diela za každý deň omeškania.
10.4 Pokuta za neuhradenie faktúr zhotoviteľovi je vo výške 0,05% z hodnoty neuhradených faktúr za
každý deň omeškania.

XI. Zodpovednosť za škodu
11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na
odvrátenie škody, alebo na jej zmiernenie.
11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu
spôsobenú druhej strane.
11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v odseku 11.2,
zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
11.4 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením
v dôsledku odobratia, alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím
ciest, alebo poručením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných
postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu
spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XII. Odstúpenie od zmluvy
12.1

Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy
v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej dohodnuté. Za podstatné porušenie sa
považuje, okrem prípadov v zmluve uvedených, aj nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov,
nespolupôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne
neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol
zhotoviteľ opakovane písomne upozornený objednávateľom. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom
„opakovane“ myslí 2 krát a viac.

XIII. Záverečné ustanovenia
13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto
informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
13.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
13.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
13.4 Ak sa zmluvné strany dohodnú o obmedzení alebo rozšírení predmetu plnenia zmluvy, zmluvné
strany si dohodnú aj príslušnú úpravu ceny dodatkom k zmluve.
13.5 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom projektu
povinnosť Zhotoviteľa projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
a to osobami oprávnenými na výkon tejto kontroly/auditu a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu so zhotoviteľom projektu právo
objednávateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy o dielo so zhotoviteľom v prípade, kedy
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ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom
a výsledky
riadiaceho
poskytovateľa
NFP
neumožňujú
financovanie
výdavkov
vzniknutých
z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.
13.6 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán si ponechá jeden
výtlačok
13.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, súhlasia s ním, zmluvu uzatvorili
slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok,
na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
13.7 Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade
s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
V Slovenskej Volovej, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

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

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

Pavol Šimurda
starosta obce
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Príloha č. 4

Čestné vyhlásenie uchádzača
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky: Zlepšenie prístupu MRK prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej
infraštruktúry
Obstarávajúci: Obec Slovenská Volová, Obecný úrad Slovenská Volová 36, 067 22 Ohradzany
Obchodné meno, názov uchádzača: ......................................................................................................
Adresa, sídlo: .........................................................................................................................................
IČO: .........................................................................................................................................................
Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto čestne vyhlasujem(e), že:
Som/sme oprávnený uskutočňovať práce.
Nemám(e) uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Dávam(e) písomný súhlas k tomu, že doklady a údaje v nich obsiahnuté, ktoré poskytujeme v
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Týmto tiež
súhlasíme so spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade s Nariadením EP a R č. 2016/679
zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov. Súhlas k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, poskytnutých v rozsahu meno
a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, e-mailová adresa, telefónny kontakt,
je verejný obstarávateľ oprávnený spracúvať za účelom naplnenia predmetu verejného obstarávania
po dobu trvania vyhlásenej súťaže a na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných právnych predpisov. Dotknutá osoba môže svoj súhlas písomne kedykoľvek
odvolať. Na osobné údaje, ktoré sa už stali verejne známymi, sa právo výmazu nevzťahuje.
Naša spoločnosť nie je čo i len v potenciálnom konflikte záujmov vo vzťahu k verejnému
obstarávateľovi, jeho zamestnancom alebo vo vzťahu k osobám, ktoré sa podieľali pri príprave a
realizácii verejného obstarávania.
Dátum: .........................

....................................................
Pečiatka a podpis
štatutárneho orgánu uchádzača
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