Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1. Predmet zákazky:

Spracovanie
projektovej
vodovod v obci Divina“

dokumentácie:

„Verejný

2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Obec Divina
Divina 50, 013 31 Divina
00321214
2020671840

Kontaktná osoba pre VO:

Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín
Ing. Beáta Topoľská
0903 373 414
enixasro@gmail.com

Telefón:
E-mail:

3. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú služby – spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie a realizáciu diela: „Verejný vodovod v obci Divina“ vrátane rozpočtu a výkazu
výmer.
Predmetom projektovej dokumentácie bude optimálna úprava a rozšírenie vodovodnej
siete v katastri obce Divina (okres Žilina) so zohľadnením existujúcich prvkov vodovodnej
siete. Riešenie má zároveň zosúladiť verejný vodovod v obci s platnou legislatívou a so
všeobecne platnými požiadavkami na verejný vodovod. Kontaktnou osobou pre veci
trasovania vodovodu je starosta Obce Divina.
Projektová dokumentácia musí byť členená na ucelené stavebné objekty, ktoré možno
realizovať samostatne, tak isto bude členený výkaz výmer a ocenenie stavby/rozpočet.
Podklady pre projekciu výškopis-polohopis dodá Obec Divina.
Bližšie – viď Štúdia, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy.
Požiadavky na spracovanie a formát dokumentácie
Formát dodania dokumentácie:
- textová časť dokumentácie v listinnej podobe a v elektronickej podobe vo formáte .doc,
- výkresová časť dokumentácie v listinnej podobe a v elektronickej podobe vo formáte .pdf,
resp. .dwg,
- výkaz výmer a rozpočet v listinnej podobe a v elektronickej podobe vo formáte .xls,
- rozpočet diela podpísaný a opečiatkovaný oprávnenou osobou v listinnej podobe.
Počet vyhotovení dokumentácie:
-

projektová dokumentácia – textová časť– 8 paré,
projektová dokumentácia – grafickú časť– 8 paré,
výkaz výmer stavby – 8 x
rozpočet stavby – 8 x
dokumentácia v elektronickej forme (na CD/DVD/USB).

Klasifikácia - CPV kód: 71222000-0, 71242000-6

Rozdelenie predmetu zákazky verejný obstarávateľ nepovoľuje, uchádzač predloží ponuku
na celý predmet zákazky.
4. Termín plnenia: najneskôr do 3 mesiacov o účinnosti zmluvy o dielo, ktorá je v prílohe
tejto výzvy.
5. Typ zmluvy: Zmluva o dielo v súlade s Obchodným zákonníkom.
Odporúčame záujemcom a uchádzačom venovať pozornosť zmluvným podmienkam.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016
Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia
alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej
uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v zákonom stanovenom rozsahu.
Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) má povinnosť poskytnúť objednávateľovi k podpisu zmluvy
zoznam jeho subdodávateľov v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní;
a v prípade zmeny subdodávateľa nahlásiť objednávateľovi údaje v rozsahu minimálne
podľa ods. 3 v § 41 zákona o verejnom obstarávaní podľa znenia zmluvy o dielo.
6. Komunikácia
Dorozumievanie medzi uchádzačmi a verejným obstarávateľom sa bude uskutočňovať
písomne, elektronicky, telefonicky, doručením poštovou prepravou, kuriérom, osobne alebo
ich kombináciou. Kontaktná osoba: uvedená v bode 2. tejto výzvy.
7. Podmienky účasti
A) Podmienka účasti vo verejnom obstarávaní týkajúca sa osobného postavenia
uchádzačov: podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač
preukáže splnenie tejto podmienky účasti predložením dokladu o oprávnení poskytovať
službu vo vzťahu k predmetu zákazky.
Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov
jedným zo spôsobov, a to nasledovne:
a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení dodávať
tovar, poskytovať službu, alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu
zákazky – postačuje fotokópia alebo doklad vytlačený z registra na internete alebo
b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO, a z
ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje stavebnú prácu, ktorá zodpovedá predmetu
zákazky,
c) čestným vyhlásením o splnení podmienky účasti,
d) uvedením informácie o dostupnosti dokladu v registri na internete, ktorý môže verejný
obstarávateľ overiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ
prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
B) Podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia uchádzačov: podľa § 32 ods. 1
písm. f) – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným

rozhodnutím s Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti:
a) čestným vyhlásením,
b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na
preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39
alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené
verejným obstarávateľom.
8. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy a so
zákonom o verejnom obstarávaní.
9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet obstarávania
v EUR s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je
platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane počas
realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za
poskytnutie predmetu zákazky.
Úspešným uchádzačom bude ten, kto preukáže splnenie podmienky účasti a predloží
ponuku s najnižšou cenou za celý predmet zákazky.
10. Predpokladaná hodnota zákazky:
42 533,33 EUR bez DPH
11. Obsah ponuky:
- odporúča sa predložiť titulný list k ponuke s uvedením všetkých identifikačných
a kontaktných údajov uchádzača a označením zákazky,
-

návrh na plnenie kritéria vypracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,

-

doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 6. A) a B) tejto výzvy,
t.z. podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO,
a podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o VO,

-

čestné vyhlásenie uchádzača k zmluvným podmienkam podľa prílohy č. 2 tejto
výzvy.

Doklady predložené v ponuke v listinnom vyhotovení musia byť originály alebo overené
kópie, okrem dokladu preukazujúceho splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm.
e) zákona o verejnom obstarávaní, ktorý uchádzač môže predložiť ako fotokópiu originálu.
Ak uchádzač predloží ponuku v elektronickej podobe, doklady musia byť predložené ako
sken s podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou – kde relevantné.

Jazyk vyhotovenia ponuky sa akceptuje slovenský alebo český. Ak je doklad alebo
dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
12. Predkladanie ponúk
Predloženie ponuky v listinnej podobe:
Miesto predloženia ponuky: Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín
Uchádzač predloží ponuku v jednej nepriehľadnej uzatvorenej obálke a odporúčaným
označením: „PD Divina – NEOTVÁRAŤ“
alebo:
Predloženie ponuky v elektronickej podobe:
Uchádzač predloží ponuku ako sken dokumentov s podpisom oprávnenej osoby
a pečiatkou - kde relevantné, na e-mailovu adresu: enixasro@gmail.com
Uchádzač predloží ponuku s odporúčaným označením e-mailu v predmete zákazky: „PD
Divina – NEOTVÁRAŤ
13. Lehota na predloženie ponuky: najneskôr do 20.1.2021 do 09:00 hod.
14. Otváranie ponúk: dňa 20.1.2021 o 11:00 hod., Enixa, s.r.o.
15. Ďalšie informácie.
Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. Podmienky financovania a platobné
podmienky a ďalšie podmienky spolupráce sú upravené v zmluve o dielo, ktorá je
uchádzačom poskytnutá ako príloha k tejto výzve.
Úspešný uchádzač bude po vyhodnotení ponúk vyzvaný na predloženie zmluvy o dielo
doplnenej v súlade so svojou ponukou v znení podľa prílohy č. 3 tejto výzvy.
S pozdravom
---------------------------------------------------Ing. Beáta Topoľská,
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Dňa 11.1.2021

Prílohy výzvy:
1. Návrh na plnenie kritéria
2. Čestné vyhlásenie k zmluvným podmienkam
3. Vzor čestného vyhlásenia k § 32 ods. 1 písm. f) ZVO
4. Zmluva o dielo
5. Štúdia

Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria

Predmet zákazky:

Spracovanie projektovej dokumentácie: „Verejný vodovod v obci Divina“

Obchodné meno uchádzača:

....

Sídlo alebo miesto podnikania:

....

IČO:

....

Kontaktné údaje (tel, e-mail):

....

Popis

Spracovanie projektovej
dokumentácie: „Verejný
vodovod v obci Divina“

Množstvo

Celková cena v
EUR bez DPH

DPH v EUR

Celková cena v
EUR s DPH

1 súbor

platca DPH – neplatca DPH*
* nehodiace sa prečiarknite
V prípade ak nie ste platiteľom DPH, uveďte cenu v stĺpci celková cena v EUR s DPH.

Vypracoval:
Dňa:

štatutárny zástupca
(meno, priezvisko, príp. pečiatka)

Príloha č.2 Čestné vyhlásenie k zmluvným podmienkam

Predmet zákazky:

Spracovanie projektovej dokumentácie: „Verejný vodovod v obci Divina“

Čestné vyhlásenie

Obchodné meno uchádzača:

....

Sídlo alebo miesto podnikania:

....

IČO:

....

Kontaktné údaje (tel, e-mail):

....

Ja …………meno, priezvisko, titul……..……, dolu podpísaný uchádzač/ako štatutárny orgán
uchádzača* čestne vyhlasujem, že

……názov uchádzača ……… je oboznámený so znením zmluvných podmienok, nemá
výhrady voči ich zneniu a v prípade úspešnosti svojej ponuky predloží predpísaný počet
zmluvy verejnému obstarávateľovi bezo zmeny.
Dňa:
štatutárny zástupca
(meno, priezvisko, príp. pečiatka)

* nehodiace sa prečiarknite alebo vymažte

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie (k podmienke účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f)) - VZOR
Predmet zákazky:

Spracovanie projektovej dokumentácie: „Verejný vodovod v obci Divina“

Čestné vyhlásenie

Obchodné meno uchádzača:

.....

Sídlo alebo miesto podnikania:

.....

IČO:

....

Kontaktné údaje (tel, e-mail):

.....

Ja …………meno, priezvisko, titul……..……, dolu podpísaný uchádzač/ako štatutárny orgán
uchádzača* čestne vyhlasujem, že
•

……názov uchádzača ……… nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

Dňa:
štatutárny zástupca
(meno, priezvisko, príp. pečiatka)

* nehodiace sa prečiarknite alebo vymažte

Príloha č.4 Zmluva

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Divina
Divina 50, 013 31 Divina
Martin Fronc, starosta
00321214
2020671840
Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK2509000000005114266838

1.2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Registrácia:
IBAN:
Tel, e-mail:
Článok II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE
2.1. Názov diela: Verejný vodovod v obci Divina – projektová dokumentácia pre stavebné
povolenie a realizáciu vrátane rozpočtu a výkazu výmer.
2.2. Miesto realizácie diela: Obec Divina.
2.3. Investor: Obec Divina
Článok III.
PREDMET ZMLUVY
3.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na predmet obstarávania: Spracovanie
projektovej dokumentácie: „Verejný vodovod v obci Divina“ ako výsledok postupu
zadávania zákazky s nízkou hodnotou na dodanie služieb podľa § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 438/2015 Z. z (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní")
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto
článku.
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo
od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. V. tejto
zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy.
3.4. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela špecifikovaného ako: vyhotovenie projektovej
dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu:
§ projektová dokumentácia – textová časť– 8 paré
§ projektová dokumentácia – grafickú časť– 8 paré
§ výkaz výmer stavby – 8 x

§ rozpočet stavby – 8 x
§ dokumentácia v elektronickej forme.
3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny pri zhotovovaní diela oproti
dohodnutému technickému riešeniu diela musia byť odsúhlasené objednávateľom.
Zmeny v realizácii diela musia byť zdokumentované v zmysle platnej stavebnej
legislatívy.
3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania
diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Článok IV.
ČAS PLNENIA
Termíny plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. III. sú nasledovné:
• Termín začatia realizácie diela: nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo
• Termín dokončenia realizácie diela: 3 mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvou dohodnutým termínom,
zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
V prípade posudzovania predmetu zmluvy zo strany objednávateľa sa termín realizácie
diela predĺži o dobu posudzovania objednávateľom. O dĺžke predĺženia vykoná
objednávateľ zápis a priloží ho k protokolu o prevzatí diela.
Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje
vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne ukončeného diela. Po dobu omeškania
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením
záväzku.

Článok V.
CENA ZA DIELO
5.1. Cena za dielo, v EUR, je zostavená na základe rozpočtu, ktorý je záväzný a úplný,
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je
špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Zmena dojednanej ceny za dielo je prípustná
len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami
zmluvných strán.
5.2. Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:
Cena bez DPH:
... EUR
DPH 20%:
... EUR
Cena vrátane DPH:
... EUR
slovom:
...... eur a .......centov v eur s DPH
V cenách sú zahrnuté všetky priame náklady súvisiace s vypracovaním a odovzdaním
kompletnej dokumentácie a dojednaných príloh vrátane nákladov na orientačné
zakreslenie existujúcich sietí podľa vyjadrení distribučných spoločností, v súlade s
právnymi záväzkami a platnou legislatívou.
Článok VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA
6.1. Za vykonané práce má povinnosť zhotoviteľ vystaviť po skončení prác faktúru a túto
doručiť do piateho dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi na úhradu. Faktúra je
splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
6.2. Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:
§ meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý
dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN,
§ meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska
príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
§ poradové číslo faktúry,

§ dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak
tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
§ dátum vyhotovenia faktúry,
§ dátum splatnosti faktúry,
§ množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
§ základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté
v jednotkovej cene v EUR,
§ uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
§ výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť,
§ meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
§ pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
6.3. Faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v 3 rovnopisoch.
6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl. 6.2. zmluvy o dielo,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. Zhotoviteľ
je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.
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Článok VII.
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok
dojednaných v zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Za
vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli
spôsobené porušením niektorej z jeho povinností.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití
trval.
Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že záručná doba vyplýva z účinnosti
príslušných právnych predpisov a technických noriem, podľa ktorej bolo dielo zhotovené.
Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť
prípadné vady diela aj počas stavebnej realizácie objednanej objednávateľom a
vykonávanej na základe diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela do 14 dní od uplatnenia oprávnenej
písomnej reklamácie objednávateľa, prípadne vady odstrániť v čo najkratšom technicky
možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 14 dní.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou v zmysle tejto zmluvy.

Článok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA
8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním
predmetu zmluvy objednávateľovi.
Článok IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
9.1. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude
obsahovať zhodnotenie kompletnosti diela, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté
lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie
skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela,
uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.
Dielo má vady brániace užívaniu, ak:

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, alebo
c) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.

9.2. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má niektorú z vád brániacich riadnemu
užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe
a termíne ich odstránenia.
9.3. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu
odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením
predmetu zmluvy.
9.4. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom
podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia
preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami
oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k
dielu a nebezpečenstvo škody na diele.
9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ ako autor diela týmto udeľuje objednávateľovi
ako nadobúdateľovi súhlas na použitie diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve,
pričom táto výhradná licencia je udelená v neobmedzenom rozsahu, bezodplatne a na
čas neurčitý. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ ako autor diela týmto udeľuje
objednávateľovi aj súhlas so zverejňovaním obsahu diela, a to najmä v rozsahu situácie,
pohľadov, technickej správy alebo rozpočtu verejnosti.

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

Článok X.
SANKCIE
Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo riadne vykonané v zmysle tejto zmluvy alebo neodovzdá
dielo v súlade s termínmi dojednanými v tejto zmluve, je povinný zaplatiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny za dielo vrátane DPH uvedenej v článku
5.2 tejto Zmluvy za každý deň omeškania.
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.
Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. VII. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť
objednávateľovi diela zmluvnú pokutu vo výške 100 € (slovom: jednosto EUR ) za každý
deň omeškania.
Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr 5. pracovný deň
od doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi.
Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú
porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo
výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené
zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.
Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z
jedného či viac porušení zmluvných povinností zhotoviteľa pri realizácii tejto zmluvy,
vzťahujú sa ustanovenia § 373 – § 386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok XI.
ZÁNIK ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
11.1. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele, v opačnom prípade
zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú nevykonaním diela, pričom sa zmluvné
strany dohodli, že sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy.
11.2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov,
dohodnutých ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa:
a) ak zhotoviteľ do 5 dní od podpisu zmluvy nezačne s vykonávaním prác na diele,
b) prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4.1 tejto zmluvy o viac ako
5 dní,

11.3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím
spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako 3 pracovné dni.
11.4. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi neuhradené preukázateľne vynaložené
náklady k dátumu odstúpenia od zmluvy, resp. za obdobie pozastavenia prác zo strany
objednávateľa.
11.5. Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne –
doporučeným listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom
doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane.
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Článok XII.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených
zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych
orgánov.
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru
prostredníctvom zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je
oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd.
Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa
tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy.
Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, bude sa
považovať za doručenú dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť zbytočným
komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa
navzájom o akejkoľvek zmene niektorého z identifikačných údajov
Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im
boli zverené ako zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného
súhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy, to neplatí ak ide o plnenie povinností objednávateľa v zmysle
zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
V prípade, že predmet zákazky bude čo i len čiastočne spolufinancovaný zo zdrojov
EŠIF, zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a
nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
Zhotoviteľ má povinnosť poskytnúť objednávateľovi k podpisu zmluvy zoznam jeho
subdodávateľov v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní; a v
prípade zmeny subdodávateľa nahlásiť objednávateľovi údaje v rozsahu minimálne
podľa ods. 3 v § 41 zákona o verejnom obstarávaní podľa znenia zmluvy o dielo.

Článok XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
13.2. Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.

13.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to
oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
13.4. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných
dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.
13.5. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá
objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
V Divine dňa................

V .......................... dňa ................

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.................................................
Martin Fronc,
starosta Obce Divina

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

