Výzva na predloženie ponuky.

I.

Všeobecné informácie.

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa.
Názov organizácie:

Obec Šemša

Sídlo organizácie:

Šemša 116, 044 21 Šemša

IČO:

00324787

Kontaktné miesto:

Obecný úrad Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša

Zastúpený:

Jozef Lukáč, starosta obce

Telefón:

+421 556970205; +421 903616392

E-mail:

obecsemsa@mail.t-com.sk

Kontaktná osoba pre toto
verejné obstarávanie:

2.

Jozef Lukáč, starosta obce

Postup verejného obstarávania.
Zákazka je zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/ 2006 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“).

3.

Financovanie predmetu zákazky.
Zákazka je financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.
1.

2.

Predmet zákazky
Všeobecná charakteristika predmetu zákazky.
Názov:

Zhotovenie projektovej dokumentácie na rozšírenie kanalizácie.

Druh:

Služby.

Opis predmetu zákazky.
Obec Šemša potrebuje rozšíriť jestvujúcu kanalizáciu o ďalšie vetvy. Pre účely je rozšírenia je
potrebné zhotoviť projektovú dokumentáciu (ďalej „PD“) v rozsahu pre územné konanie, stavebné
povolenie, s rozšírením pre potreby verejného obstarávania dodávateľa stavebných prác a dodávok.
Kategória stavby : inžinierske a vodohospodárske stavby
Pásmo náročnosti: III – kanalizačné siete
Predpokladaná dĺžka novej kanalizácie: 1018 m

3.

Prehliadka miesta realizácie predmetu zákazky.
Vzhľadom že táto zákazka sa týka vypracovania projektovej dokumentácie (ďalej „PD“) na rozšírenie
existujúcej kanalizácie verejný obstarávateľ je toho názoru, že k vypracovaniu PD je potrebné
vykonať prehliadku miesta zhotovenia kanalizácie za účelom zistenia stavebných, terénnych
podmienok, možností prepojenia súčasnej a novej kanalizácia, existujúcich stavieb, ktoré budú

dotknuté výstavbou novej kanalizácie a ďalších špecifických a jedinečných podmienok, ktoré určujú
rozsah a obsah PD ktorá sa má zhotoviť.
Po vykonaní prehliadky budú vykonané rokovania k zisteným skutočnostiam. Z rokovania bude
vyhotovený zápis.
Verejný obstarávateľ, na základe zistení skutkového stavu pri prehliadke a podľa dohodnutých
záverov z prerokovaní zistených skutočností, vypracuje dokument Záver z prehliadok miesta
zhotovenia kanalizácie (ďalej „Záver z prehliadok“) a doručí ho spolu z výkazom položiek, v lehote
najneskôr do 4 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk všetkým uchádzačom,
ktorý sa zúčastnili prehliadky miesta zhotovenia kanalizácie.
Prehliadku miesta zhotovenia kanalizácie je možné vykonať v čase od 8.00 do 12.00 hod. dňa
16.11.2015.
Presný čas realizácie prehliadky je potrebné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom s kontaktnou
osobou pre toto verejné obstarávanie, uvedenou v čl. I bod 1 tejto výzvy.

4.

Spôsob preukázania splnenia kvalitatívnych požiadaviek na predmet zákazky.
Splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v čl. II bod 2 až 3 tejto výzvy sa preukazuje v
ponuke:
•

predložením čestného vyhlásenia uchádzača o tom, že sa zoznámil

so špecifikáciami

predmetu zákazky, že s nimi súhlasí a že zhotoví projektovú dokumentáciu, ktorá je predmetom
tejto zákazky tak, ako je požadované verejným obstarávateľom podľa Čl. II ods. 2 až 3 tejto
výzvy a v Záveroch z prehliadky miesta zhotovenia kanalizácie.
Vzor Čestného vyhlásenie uchádzača k požiadavkám na predmet zákazky je v súbore
„F01_CestneVyhlasenie.doc“ priloženom k tejto výzve.

III.
1.

Obchodné a zmluvné podmienky.
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl.
Obchodného zákonníka (ďalej „Zmluva“) v znení neskorších predpisov.

2.

Verejným obstarávateľom vypracovaný návrh obchodných a zmluvných podmienok je uvedený na
priloženom CD v súbore „F02_NavrhZmluvy.docx“ . Tento návrh bude predmetom rokovania po
vykonaní prehliadky miesta zhotovenia kanalizácie. Verejný obstarávateľa podľa Záverov
z prehliadky upraví návrh zmluvy a priloží ho k dokumentu Závery z prehliadky miesta zhotovenia
kanalizácie.

3.

Požadovaná lehota zhotovenia predmetu zákazky.
Bude predmetom jednania po vykonaní prehliadky a uvedená v záveroch z prehliadok.

4.

Miesto zhotovenia predmetu zákazky.
Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša.

5.

Platobné podmienky.

a) Zálohová platba nie je možná.
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b) Platba na základe faktúry, vystavenej po zhotovení kompletného predmetu zákazky zhotoviteľom
a jeho prevzatí verejným obstarávateľom.

c) Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
6.

Spôsob preukázania splnenia požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky.

a) Splnenie požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky sa preukazuje predložením návrhu
Zmluvy, v znení ako bola predložená verejným obstarávateľom, doplnenú o údaje podľa predtlače
a podpísanú oprávneným zástupcom uchádzača. Predkladá sa v origináli.

b) Uchádzač k preukázaniu splnenia požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky môže
v ponuke nahradiť návrh Zmluvy predložením čestného vyhlásenia o tom, že sa zoznámil
s obchodnými a zmluvnými podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v návrhu Zmluvy
a spôsobom určenia ceny za predmet zákazky a že s nimi súhlasí. V prípade ak ponuka
uchádzača, ktorý predloženie Zmluvy nahradil predložením ČV bude úspešná, úspešný
uchádzač predloží v lehote najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia o úspešnosti
ponuky návrh Zmluvy podľa čl. III. ods. 6 písm. a) tejto výzvy.
Vzor Čestného vyhlásenie uchádzača k obchodným a zmluvným podmienkam“ je uložený v súbore
„F01_CestneVyhlasenie“priloženom k tejto výzve.

IV.
1.

Podmienky účasti.
Požadované podmienky účasti:

a) Uchádzač musí byť oprávnený zhotoviť predmet zákazky.
2.

Preukázanie splnenia požiadaviek na podmienky účasti v tomto verejnom obstarávaní.

a) Splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa Čl. IV bod 1 písm. a) tejto
výzvy sa preukazuje predložením originálu alebo overenej kópie dokladu o tom:
•

že uchádzač je oprávnený zhotoviť predmet zákazky,

•

že uchádzač je odborne spôsobilý zhotoviť projektovú dokumentáciu, ktorá je predmetom
zákazky.

b) Preukázanie splnenia podmienky účasti sa preukazuje:
•

pri podmienke účasti podľa Čl. IV bod 1 písm. a) prvá odrážka predložením originálu alebo
overenej kópie dokladu o oprávnení zhotoviť predmet zákazky (výpis z OR, ŽR alebo podľa
iného predpisu oprávňujúceho k dodaniu predmetu zákazky),

•

pri podmienke účasti podľa Čl. IV bod 1 písm. a) druhá odrážka predložením originálu alebo
overenej kópie dokladu o odbornej spôsobilosti k zhotoveniu projektovej dokumentácie ktorá
je predmetom zákazky,

Uchádzač môže v ponuke:
•

nahradiť doklady podľa Čl. IV ods. 2 písm. b) prvá odrážka predložením čestného vyhlásenia
o tom, že je oprávnený zhotoviť predmet zákazky,
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•

nahradiť doklady podľa Čl. IV ods. 2 písm. b) druhá odrážka predložením čestného
vyhlásenia o tom, že je odborne spôsobilý zhotoviť projektovú dokumentáciu , ktorá je
predmetom zákazky.

Ak bude uchádzač, ktorý k preukázaniu splnenia podmienky účasti podľa Čl. IV bod 1 tejto výzvy
predložil v ponuke čestné vyhlásenie/a, vyhodnotený ako úspešný, predloží v lehote najneskôr 5
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí ponuky v origináli alebo v overenej kópii
doklady podľa čl. IV ods. 1 v origináli alebo v overenej kópii.
Vzor Čestného vyhlásenie uchádzača o oprávnenosti k zhotoveniu predmetu zákazky je v súbore
„F01_CestneVyhlasenie“ priloženom k tejto výzve.

V.
1.

Cena a spôsob jej určenia.
Uchádzač k vypracovaniu návrhu ceny použije dokument Zoznam položiek predmetu zákazky, ktorý
bude uvedený ako príloha k Záverom z prehliadky.

2.

Jednotlivé položky v cit. Výkaze položiek je potrebné oceniť ponukovými cenami a priložiť ako súčasť
ponuky v prílohe k formuláru „Ponuka“. Je nutné oceniť všetky položky jednotkovými cenami, cenami
za položky a uviesť súčet cien. Ceny uvedené vo výkaze výmer sa zaokrúhľujú na tri desatinné
miesta.

3.

Uchádzač uvedie celkovú cenu za celý predmet zákazky v dokumente Ponuka, priloženom v súbore
„F03_Ponuka.xlsx“. Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH, sadzbu a hodnotu DPH
a celkovú cenu ako cenu s DPH zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. DPH bude účtovaná v
aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH neuvádza ani sadzbu a ani hodnotu DPH ale uvedie len celkovú
cenu.

4.

Celková cena za predmet zákazky bude zároveň návrhom uchádzača na plnenie kritéria Celková
cena za predmet zákazky.

5.

Uvádzané počty, množstvá, ako aj názvy jednotlivých položiek uvedené v cit. Výkaze položiek nie je
prípustné meniť.

6.

Cena sú maximálne a nebude možné ich meniť smerom hore, musia byť stanovené v zmysle zákona
NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

7.

Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné k zhotoveniu
predmetu zákazky a primeraný zisk. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných
nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.

VI.

Lehota viazanosti.
Ponuka bude platná do 30.11.2015.
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VII.
1.

Obsah a vyhotovenie ponuky a dokladov predkladaných spolu s ponukou.
Obálka s ponukou musí obsahovať:

a) Vyplnený a podpísaný formulár “Ponuka” ,
Uchádzač môže k vypracovaniu ponuky použiť formulár Ponuka uvedený vo formulári Ponuka
uloženom v súbore „F03_Ponuka“ priloženom k tejto výzve

b) Ocenený a podpísaný výkaz položiek, vyhotovený podľa čl. V tejto výzvy.
c) Doklady podľa čl. II. ods. 4 k preukázaniu splnenia požiadaviek na predmet zákazky.
(Čestné vyhlásenie uchádzača k požiadavkám na predmet zákazky).

d) Doklady podľa čl. III. ods. 6 tejto výzvy k preukázaniu splnenia požiadaviek na obchodné
a zmluvné podmienky.
(Návrh Zmluvy alebo čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu požiadaviek na obchodné a zmluvné
podmienky)

e) Doklady podľa čl. IV ods. 2 k preukázaniu splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia.
(Výpis z OR, ŽR alebo čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že je oprávnený zhotoviť predmet
zákazky.)
Všetky vyššie uvedené doklady sa predkladajú v origináloch alebo v overených kópiách.

VIII.
1.

Lehota a miesto na predloženie ponuky.
Ponuka a všetky doklady podľa Odd. VII tejto výzvy musia byť predložené v uzavretej obálke
označenej heslom „Neotvárať – ponuka – PD kanalizácia“ najneskôr do 23.11.2015 do 13.00 hod.
osobne alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I ods. 1 tejto výzvy.

2.

Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatý a bude vrátený
uchádzačovi neotvorený.

IX.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk.
Hodnotenie bude vykonané podľa kritéria Celková cena za predmet zákazky.

X.
1.

Vyhodnotenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na podmienky účasti uvedené v Odd. IV tejto
výzvy hodnotením “Splnil/Nesplnil”. Do vyhodnotenia ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk,
uvedených v ods. IX tejto výzvy, budú zaradené len tie ponuky uchádzačov, ktoré budú hodnotené
hodnotením “Splnil”. Ponuky ostatných uchádzačov nebudú zaradené do hodnotenia podľa kritérií
na vyhodnotenie ponúk.

2.

Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedené v Čl. II tejto
výzvy, obchodné a zmluvné podmienky uvedené v Čl. III tejto výzvy a požiadavky na spôsob určenia
ceny uvedené v Čl. V tejto výzvy hodnotením “Splnil/Nesplnil”. Do vyhodnotenia ponúk podľa kritérií
na vyhodnotenie ponúk, uvedených v ods. IX tejto výzvy, budú zaradené len tie ponuky uchádzačov,
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ktoré budú hodnotené hodnotením “Splnil”. Ponuky ostatných uchádzačov nebudú zaradené do
hodnotenia podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk.

3.

Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty navrhovanej
celkovej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka uchádzača
s najnižšou ponúknutou cenou sa umiestni na 1. mieste poradia a bude úspešnou.

4.

Po vyhodnotení predložených ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia
uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku akceptuje, vyzve ho k uzavretiu
zmluvy o dielo a k predloženiu dokladov, ktoré v ponuke nahradil čestným vyhlásením. Ostatným
uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky.

5.

Ak úspešný uchádzač nepredloží cit. doklady alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť potrebnú k uzavretiu zmluvy tak, aby táto mohla byť uzavretá v lehote do 5 pracovných
dní odo dňa, keď bol na jej prevzatie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže vyzvať na
uzavretie Zmluvy uchádzača, ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil
druhý v poradí nepredloží cit. doklady alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú k uzavretiu Zmluvy na dodanie predmetu zákazky tak, aby táto mohla byť prevzatá v lehote
do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej prevzatie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže
vyzvať na uzavretie Zmluvy uchádzača, ktorí sa umiestnil ako tretí v poradí.

Prílohy:
3 - podľa vyššie uvedeného textu.
V Šemši, dňa 10.11.2015
Vypracoval:

Ing. Dušan Mihok

Schválil:

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

Jozef Lukáč
starosta obce
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Názov predmetu zákazky:
Zhotovenie projektovej dokumentácie na rozšírenie kanalizácie.

Čestné vyhlásenia uchádzača
Dolu podpísaný oprávnený zástupca právnickej/fyzickej1 osoby:
obchodné meno:
adresa sídla:
IČO:
zastúpený:
Čestne vyhlasujem, že som sa zoznámil so špecifikáciami predmetu zákazky, že s nimi
súhlasím a že zhotoví dielo, ktoré je predmetom zákazky tak, ako je požadované verejným
obstarávateľom podľa čl. II výzvy na predloženie ponuky a v dokumente Záver z prehliadky
miesta zhotovenia kanalizácie, doručenom od verejného obstarávateľa.
Čestne vyhlasujem, že som sa zoznámil

s obchodnými a zmluvnými podmienkami

uvedenými verejným obstarávateľom v čl. III výzvy na predloženie ponuky, v návrhu Zmluvy
podľa § 536 a nasl Obch. zákonníka – Zmluvy o dielo a že s nimi súhlasíme a v prípade ak
bude naša ponuka vyhodnotená ako úspešná, predložíme predmetnú zmluvu, podpísanú
oprávneným zástupcom, v origináli, v lehote najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia
oznámenia o úspešnosti ponuky.
Čestne vyhlasujem, že som sa zoznámil

s podmienkami účasti uvedenými verejným

obstarávateľom v čl. IV výzvy na predloženie ponuky a že:
•

sme oprávnený zhotoviť predmet zákazky a v prípade ak bude naša ponuka
vyhodnotená ako úspešná, predložíme v lehote najneskôr 5 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia o prijatí ponuky, v origináli alebo v overenej kópii doklad o
oprávnení zhotoviť predmet zákazky,

•

sme odborne spôsobilý zhotoviť projektovú dokumentáciu, ktorá je predmetom zákazky
a v prípade ak bude naša ponuka vyhodnotená ako úspešná, predložíme v lehote
najneskôr 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí ponuky, v origináli
alebo v overenej kópii doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviť predmet zákazky,

Nehodiace sa škrtnúť
Uchádzač upraví čestné vyhlásenie podľa toho aké doklady predkladá v ponuke.
1

Čestne vyhlasujem, že som sa zoznámil

s požiadavkami na spôsob určenia ceny za

predmet zákazky uvedenými verejným obstarávateľom v čl. V výzvy na predloženie ponuky
a že ceny uvedené v ponuke sú úplné a maximálne.
V ......................, dňa .............................
..............................................................
.....................................
(pečiatka, meno, priezvisko,
funkcia a podpis oprávnenej osoby)

„NÁVRH“
Zmluva o dielo
na zhotovenie projektovej dokumentácie
„Zhotovenie projektovej dokumentácie na rozšírenie kanalizácie“
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Šemša

Sídlo:

Šemša 116, 044 21 Šemša

Zastúpený:

Jozef Lukáč, starosta obce

Bankové spojenie:

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

číslo účtu:

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

E-mail:

obecsemsa@mail.t-com.sk

IČO:

00324787

DIČ:

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

(ďalej len „objednávateľ“) a
Zhotoviteľ:

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

Sídlo:

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

Zastúpený:

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

Bankové spojenie:

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

Číslo účtu:

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

IČO:

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

DIČ:

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

(ďalej len „zhotoviteľ“)
Zhotoviteľ je zapísaný v ..................................... Okresného úradu Košice – okolie pod vložkou
číslo .......................

Článok II
Východiskové podklady
Podkladom na uzatvorenie zmluvy o dielo na „Zhotovenie projektovej dokumentácie na
rozšírenie kanalizácie“ (ďalej len „zmluva“) je ponuka zhotoviteľa
zo
dňa
.................,
predložená objednávateľovi v rámci zadávania
zákazky postupom podľa § 9 odst. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“), Výzva na predloženie ponuky zo dňa 07.11.2015 a
Záver z prehliadok miesta zhotovenia kanalizácie zo dňa ................... .

Článok III
Predmet zmluvy
3.1

3.2

3.5

3.6

3.7

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať projektovú dokumentáciu na
stavbu „Zhotovenie projektovej dokumentácie na rozšírenie kanalizácie“ v rozsahu:
3.1.1 ..................................................................................................
3.1.2 projekt pre stavebné povolenie podľa § 9 Vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z. Z. (k §
58 Stavebného zákona), rozšírená pre potreby verejného obstarávania
dodávateľa stavebných prác, minimálne v rozsahu uvedenom v časti V. písm. d)
zápisnice z rokovania zo dňa 07.08.2015 , vrátane rozpočtu stavebných prác
(celkové náklady stavby) a výkazu výmer (výkaz výmer musí byť spracovaný tak,
aby sa dal použiť pre výber zhotoviteľa stavby podľa zákona o verejnom
obstarávaní, t. z. neuvádzať konkrétneho výrobcu a typ, ale len technické
parametre materiálu alebo výrobku),
3.1.3 kladné stanoviská dotknutých orgánov a organizácií .......................... so
zapracovaním ich pripomienok do projektovej dokumentácie,
3.1.4 autorský dozor v rozsahu prílohy č. 5 Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie cien
projektových prác a inžinierskych činností, s pravidelnou účasťou na kontrolných
dňoch a povinnosťou riešenia a evidencie všetkých odsúhlasených zmien projektu
počas výstavby.
Predmet zmluvy bude dodaný a fakturovaný v členení:
3.2.1 ...........................................
3.2.2 projektová dokumentácia stavby vrátane výkazu výmer a rozpočtu a stanovísk
dotknutých orgánov a organizácií,
3.2.3 autorský dozor.
Projektovú dokumentáciu a výkaz výmer zhotoviteľ vypracuje a dodá v rámci dohodnutej
ceny v 6-tich vyhotoveniach v listinnej podobe v šiestich výtlačkoch a v dvoch
vyhotoveniach a na CD v elektronickej podobe vo formátoch „.pdf“, položkový rozpočet
a výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v digitálnej forme na CD
nosiči. Neocenený výkaz výmer bude vypracovaný v „.pdf“ a v MS Excel s uzamknutými
bunkami a vzorcami v bunkách, ktoré budú slúžiť na výpočet cien. Na požiadanie
objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú
úhradu.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné na realizáciu
predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na
zhotovenie predmetu zmluvy potrebné.
Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dokončený predmet zmluvy, zaplatiť zaň zhotoviteľovi
dohodnutú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
Článok IV
Termín a miesto dodania

4.1
4.2

Miestom dodania predmetu zmluvy je Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša.
Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy, špecifikovaný v čl. III tejto zmluvy nasledovne:
4.2.1 predmet zmluvy uvedený v bode 3.1.1 do ....................,
4.2.2 predmet zmluvy uvedený v bode 3.1.2 do ....................,
4.2.3 predmet zmluvy uvedený v bode 3.1.2 do ....................,
4.2.4 autorský dozor podľa bodu 3.1.4 bude zhotoviteľ vykonávať v čase od termínu
odovzdania staveniska až do skončenia prác a vydania právoplatného
kolaudačného rozhodnutia.
4.3 Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie riadne vypracovanie, odovzdanie a prevzatie
projektovej dokumentácie objednávateľom. Dokladom o splnení je protokol o odovzdaní
a prevzatí, potvrdený zástupcami oboch zmluvných strán.

4.4
4.5

4.6

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom
omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.
V prípade zmeny projektového riešenia, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude
vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota realizácie predĺži úmerne o dobu potrebnú
na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou
písomného dodatku k zmluve.
V prípade, ak zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v
zmluve o dielo, objednávateľ je povinný, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy
protokolárne prevziať.
Článok V
Cena za predmet zmluvy

5.1

5.2
5.3
5.4

5.5

Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške:
Celková cena
................................................................................ EUR
Slovom: ...................................... eur
Rozpis ceny podľa jednotlivých položiek je uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
Cena je stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, s možnosťou jej úpravy formou
dodatku len v prípade:
5.1.1 zmien, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo
5.1.2 znížením alebo zvýšením rozsahu prác požadovaného objednávateľom.
Zmluvná cena je vyjadrená v EUR.
Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, potrebné na vypracovanie predmetu
zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť cenu o hodnotu zmluvnej
pokuty, uplatnenej objednávateľom voči zhotoviteľovi podľa čl. VIII bod 8.1 a 8.2 tejto
zmluvy. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný vystaviť faktúru, zníženú o uplatnenú
zmluvnú pokutu.
Projektová dokumentácia vypracovaná v rámci predmetu tejto zmluvy, sa stáva
vlastníctvom objednávateľa dňom úhrady faktúry. Zhotoviteľ súhlasí s použitím
projektovej dokumentácie pre potreby verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných
prác. Týmto nie sú obmedzené práva zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných
ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
Článok VI
Platobné podmienky

6.1

6.2
6.3
6.4

6.5

Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy budú faktúry vystavené zhotoviteľom po
prevzatí jednotlivých častí predmetu zmluvy objednávateľom, v súlade s bodom 3.1 a
3.5.
Faktúry vystavené zhotoviteľom budú objednávateľovi predložené vo finančnom objeme
a členení podľa bodu 5.3 tejto zmluvy.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia do podateľne objednávateľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vystavenú faktúru v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF
zaslať elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa, ktorá je uvedená v záhlaví
tejto zmluvy, a to bezodkladne po jej vystavení. Zhotoviteľ vyhlasuje, že obsah faktúry
poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na emailovú adresu objednávateľa.
V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 14 dní, pričom
fakturované práce budú zhotoviteľom riadne vykonané, prestane plynúť doba plnenia.
Po uhradení faktúry objednávateľom v náhradnom termíne, zmluvné strany upravia
termín plnenia predmetu zmluvy v nadväznosti na omeškanie objednávateľa.

6.6
6.7

6.8
6.9

DPH sa bude účtovať podľa platných predpisov v čase fakturácie.
Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade s
ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V opačnom
prípade bude mať objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. opravu s
tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením novej, doplnenej resp. opravenej faktúry. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne
poslať doplnenú resp. opravenú alebo novú faktúru znovu
aj v elektronickej
podobe na e-mailovú adresu objednávateľa, ktorá je uvedená v záhlaví tejto zmluvy.
Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude preberací protokol a súpis vykonaných prác a
dodávok, podpísaný zástupcom objednávateľa.
Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na realizáciu predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli na bezhotovostnom platobnom styku.
V prípade, že dôjde k výpovedi, zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane
objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu
zrušenia alebo odstúpenia vo výške percentuálneho podielu z dohodnutej ceny
jednotlivých prác.
Článok VII
Zodpovednosť za vady

7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok
zmluvy, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zákonníka. Zhotoviteľ preberie záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563
ods. 2, resp. § 429 až § 431 Obchodného zákonníka.
Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady predmetu zmluvy bez
zbytočného odkladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť bezplatne, bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 7 dní od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím
podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej
starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil
a objednávateľ na ich použití písomne trval. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za vady
spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na
nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval,
alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
Zhotoviteľ bude zodpovedať v plnom rozsahu za to, že výkaz výmer, ktorý predložil,
predstavuje skutočný rozsah požadovaných prác objednávateľom a je v plnom súlade s
ostatnou dokumentáciou, a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami
projektovej dokumentácie.
Článok VIII
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

8.1

8.2

8.3

8.4
8.5

V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, si
môže objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny
za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných vád zistených pri prevzatí
predmetu zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške
33,- EUR za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, si zhotoviteľ
môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezanikne nárok objednávateľa na náhradu
škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
V súlade s § 364 Obchodného zákonníka objednávateľ aj zhotoviteľ súhlasia so
započítaním vzájomných pohľadávok vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Článok IX
Osobitné ustanovenia
Zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,
dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia
zmluvy.
9.2
Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných
strán i bez udania dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na jedno mesačnej výpovednej
lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej
výpovede druhej zmluvnej strane.
9.3
Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade podstatného
porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou s výnimkou skutočností
spôsobených vyššou mocou. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a
bude účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
9.4
Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa bude považovať nedodržanie
zmluvne dohodnutých termínov, zavineného zhotoviteľom, ako aj vadné (chybné) plnenie
zhotoviteľa, na ktoré bude písomne upozornený a ktoré v primeranej lehote neodstráni.
Až do odstránenia týchto nedostatkov nebude objednávateľ v omeškaní s úhradou
faktúry.
9.5
Za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa bude považovať nedodržanie
dohodnutého termínu úhrady faktúry.
9.6
Predmet zmluvy je autorským dielom podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom
práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších
predpisov a vzťahujú sa naň ustanovenia tohto zákona.
9.7
Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti,
ktoré nastali po podpise tejto zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
9.8
Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako výsledok
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade,
že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy, bude povinná strana
zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy
zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
9.9
V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné
strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
9.10 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zamestnancom zhotoviteľa počas vypracovávania
predmetu zmluvy primeraný prístup do priestorov objednávateľa, ktoré súvisia s
vypracovaním predmetu zmluvy za účasti zodpovedného zamestnanca objednávateľa.
9.11 Zmluvné strany sú povinné zachovať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré im boli
poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou, alebo s ktorými sa oboznámili
počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom jej
plnenia, s výnimkou
nasledujúcich prípadov:
9.11.1 ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej zmluvnej strany právnymi
predpismi (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov),
9.11.2 ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou,
9.11.3 ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej strany (vrátane
právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní
všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči dotknutej
zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti,
9.11.4 pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného
konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom,
9.11.5 ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.
9.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na zhotovenie a dodanie predmetu zmluvy a
že predmet zmluvy vypracujú osoby oprávnené na projektovú činnosť v zmysle zákona
č.
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
9.1

inžinieroch v znení neskorších predpisov.
9.13

Objednávateľ je oprávnený použiť predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce
z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na využitie tretím osobám, je

9.14

podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.
Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.
Článok X
Záverečné ustanovenia

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5
10.6
10.7
10.8

Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť
objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a
svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom
rozsahu.
Zmluva nadobúda platnosť a zaväzuje účastníkov dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť
jednaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi
nimi na základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné
spory, o ktorých sa strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne
príslušnému súdu.
Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov, ktoré budú
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 1 - špecifikácia ceny v rámci cenovej
ponuky.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre objednávateľa, dva pre zhotoviteľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že
si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.

Šemša, dňa ..................................
Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

..........................................
Jozef Lukáč
starosta obce

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

Formulár Ponuka

Obec Šemša
Šemša 116
044 21 Šemša

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

V ........................

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

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

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

dňa ......................

Vec:
Predloženie ponuky pri zadávaní zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní.
Na základe Vašej výzvy na predloženie ponuky (ďalej „Výzva“) zo dňa 28.08.2013, pri zadávaní
zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon o VO“) Vám zasielame túto ponuku
a v prílohe ďalšie doklady a dokumenty požadované v uvedenej výzve.
1.

Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:

DIČ:

• IČ DPH:
•

Údaje o platbe DPH

Sme/Nie sme platcami DPH.1

Štatutárny zástupca:
Kontaktné údaje:

Mobil:

e-mail:

Pevná linka:
Spoločnosť zapísaná:
Obchodný/Živnostenský1 register .......................... súdu ................... pod vložkou číslo
.....................
2.

Názov predmetu zákazky.
Zhotovenie projektovej dokumentácie na rozšírenie kanalizácie.

1

Nehodiace sa škrtnúť

3.

Návrh na plnenie kritéria cena.
Objekt

Cena v EUR

Cena bez DPH
Sadzba DPH
Hodnota DPH
Celková cena za predmet zákazky
Platca DPH zahrnie do celkových cien aj DPH, neplatca DPH uvedie len celkové ceny.
Sme/Nie sme platci DPH.

4.

Ocenený výkaz položiek.
Ocenený Výkaz položiek je uvedený v prílohe č. ......

5.

2

Doklady k preukázaniu splnenia požiadaviek na predmet zákazky.
Čestné vyhlásenie uchádzača k požiadavkám na predmet zákazky, uvedené v prílohe č. .......

6.

3

Doklady k preukázaniu splnenia požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky.
Návrh zmluvy alebo Čestné vyhlásenie uchádzača k požiadavkám na obchodné a zmluvné
podmienky, uvedené v prílohe č. ...........

7.

2

Doklady k preukázaniu splnenia požiadaviek na podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia.
Výpis z OR, ŽR alebo Čestné vyhlásenie uchádzača k požiadavkám na podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia, uvedené v prílohe č. ........

2

V ........................................., dňa ................................
..........................................................
pečiatka, meno, priezvisko,
funkcia a podpis
4
oprávnenej osoby uchádzača

2

Nehodiace sa škrtnúť.
Uchádzač doplní číslo prílohy a upraví text podľa toho aký doklad uchádzač predkladá.
4
Dokument musí byť potvrdený uchádzačom spôsobom ako je to uvedené vo výpise z obchodného registra,
živnostenského listu alebo iného dokladu o oprávnení k podnikaniu.
3

2

