Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Úprava verejného priestranstva za obecným úradom obce Paňa
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Paňa
IČO 00308366

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Paňa 26, 951 05 Paňa, SK
Kontaktná osoba Ing. Milan Korenči, 0903 158 264, obec.pana@gmail.com

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 18279,40 € bez DPH
Predpokl. obdobie 6/2020-11/2020
realizácie:
Lehota na predkladanie
ponúk: do 9.12.2019 do 12:00

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?cLs5RynbhHghgWtxq3VnNJ4
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Opis zákazky
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce

=== Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci výzvy pre podopatrenie 7.2 Programu rozvoja vidieka ===
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na realizáciu :" Úprava verejného priestranstva za obecným úradom obce Paňa"
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 – Stavebné práce
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Paňa, Obecný úrad č. 26, 951 05 Paňa Slovensko
Zastúpený: Ing. Milan Korenči, starosta obce
IČO: 00308366
Telefón: 0903 158 264
Elektronická pošta: obec.pana@gmail.com
Internetová adresa: https://www.obecpana.eu
2. Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 18279,40 EUR.
3. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
4. Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
5. Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou - 0903 158 264
6. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet, priložil ako prílohu aj
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nasledovné dokumenty:
A) doklad o oprávnení poskytovať službu resp. práce – originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu.
C) čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (vzor dostupný v prílohe).
D) čestné vyhlásenie ku sociálnemu aspektu (vzor dostupný v prílohe).
E) vyplnený návrh zmluvy s uvedenými identifikačnými údajmi vrátane vyplnenej cenovej ponuky.
F) vyplnené zadanie - výkaz / výmer
PRÍLOHA č. 1: Čestné vyhlásenie ku sociálnemu aspektu.docx
PRÍLOHA č. 2: Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx
PRÍLOHA č. 3: Výkaz výmer Spevnená plocha.xls
PRÍLOHA č. 4: PAŇA-ÚPRAVA VEREJ. PRIESTRANSTVA ZA OBEC. ÚRADOM.pdf
PRÍLOHA č. 5: PAŇA-v. č. 2.pdf
PRÍLOHA č. 6: PAŇA-v. č. 3.pdf
PRÍLOHA č. 7: PAŇA-v. č. 4.pdf
PRÍLOHA č. 8: PAŇA-v. č. 5.pdf
PRÍLOHA č. 9: Návrh Zmluvy o dielo Paňa.docx
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.
7. Verejný obstarávateľ má pre zákazku vyhradených - nie je definované.
8. Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH). V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude
posudzovaná cena celkom.
9. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky. Variantné
riešenie sa nepovoľuje.
10. Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2020.
11. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo.
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy
odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dielo medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku - Pôdohospodárska platobná agentúra - MAS Regionálne združenie Dolná
Nitra o.z - z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 .
Zameranie výzvy: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
12. Miesto dodania: katastrálne územie v obci Paňa
13. Termín dodania: v priebehu roka 2020
14. Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe
Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude
ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.
15. Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a
prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku,
avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
16. Projekt bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa,
- z externých zdrojov - MAS Regionálne združenie Dolná Nitra o.z - z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
Zameranie výzvy: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
17. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do
30 dní po prevzatí diela a následnej fakturácie. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
18. Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
19. Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
20. V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom
zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
verejný obstarávateľ vtomto verejnom obstarávaní určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk pre Program
rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020.
A to najmä tak, že:
• Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu
predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity znevýhodnených uchádzačov v zmysle § 8 zákona č.
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5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- osoby dlhodobo nezamestnané, osoby so zdravotným postihnutím a starších pracovníkov v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec,
okres, VÚC).
• Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov o zamestnanie (na
základe: pohlavia, rasy, náboženstva, etnika, minority, zdravotného postihnutia) a princíp transparentnosti.
• Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo
neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.“
Verejný obstarávateľ bude dodržiavanie týchto aspektov kontrolovať na základe verejne prístupných registrov. Podmienky sociálneho
aspektu bude zohľadnené aj pri príprave Zmluvy o Dielo s úspešným uchádzačom.
21. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizovanou službou kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú uzatvorí objednávateľ (prijímateľ), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,
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 písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
22. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
23. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 9.12.2019 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 10.12.2019
do 16:00 hod.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Úprava verejného priestranstva za obecným úradom obce Paňa
1

1,000 CELOK

PRÍLOHA Č.3. - Výkaz výmer Spevnená plocha.xls - ZADANIE ZÁKAZKY
PRÍLOHA Č.4. - PAŇA-ÚPRAVA VEREJ. PRIESTRANSTVA ZA OBEC. ÚRADOM.pdf - TECHNICKÁ SPRÁVA - ÚDAJE SÚ PRE
UCHÁDZAČOV ZÁVÄZNÉ

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke

Typ

Dátum

Veľkosť

Čestné vyhlásenie ku sociálnemu aspektu.docx

Iné

6.11.2019

19,0 kB

Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx

Iné

6.11.2019

18,7 kB

Výkaz výmer Spevnená plocha.xls

Opis zákazky

25.11.2019 11:43

73 kB

PAŇA-ÚPRAVA VEREJ. PRIESTRANSTVA ZA OBEC. ÚRADOM.pdf

Iné

25.11.2019 11:44

104,9 kB

PAŇA-v. č. 2.pdf

Iné

25.11.2019 11:44

31,2 kB

PAŇA-v. č. 3.pdf

Iné

25.11.2019 11:44

49,7 kB

PAŇA-v. č. 4.pdf

Iné

25.11.2019 11:45

84,0 kB

PAŇA-v. č. 5.pdf

Iné

25.11.2019 11:45

43,9 kB

Návrh Zmluvy o dielo Paňa.docx

Návrh zmluvy

25.11.2019 11:53

30,2 kB
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
uchádzač:
....................................................................................................................................................
(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)

týmto vyhlasuje, že
nemá evidované nedoplatky na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na
starobné dôchodkové sporenie
nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou,
ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa ZVO
nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu,
náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Uchádzač si je vedomý/á toho, že pokiaľ by ním uvedené informácie neboli pravdivé
alebo závažným spôsobom boli zamlčané, bude čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym
následkom.

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

..................................................
meno, priezvisko a podpis uchádzača alebo opravnenej osoby1

1

povinné

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
uchádzač:
....................................................................................................................................................
(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)

týmto vyhlasuje, že
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Uchádzač si je vedomý/á toho, že pokiaľ by ním uvedené informácie neboli pravdivé
alebo závažným spôsobom boli zamlčané, bude čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym
následkom.

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

..................................................
meno, priezvisko a podpis uchádzača alebo opravnenej osoby1

1

povinné

Výkaz výmer
Stavba: Úprava verejného priestranstva za obecným úradom obce Paňa
Objekt: Úprava verejného priestranstva za obecným úradom obce Paňa
Objednávateľ: Obec Paňa
Zhotoviteľ: bude vybraný súťažou
Miesto: Paňa
Č.

Spracoval: Ing. František Pagáč
Dátum: 7.11.2019

Kód položky

Popis

HSV

Práce

a

1

Zemné práce

dodávky

MJ

Množstvo
celkom

HSV

1 122201101

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3

m3

76,00

2 162301101

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m
m3

76,00

174101001

Spätný zasyp okolo objektov prehodenou zeminou

5

Komunikácie

m3

5,00

3 451577777

Lôžko pod zámkovú dlažbu hr. 40 mm zo štrkodrvy 0-4 mm

m2

460,76

4 918101111
6 5922901990

Lôžko pod obrubníky, odvodňovacie žľaby z betónu prostého tr. C
12/15
m3
Dlažba zámková hrubky 8 cm, šedá
m2

474,58

Pokládka zámkovej dlažby

460,76

7 596911112
8 631571003

9

Podklad štrkodrva fr. 32 - 63 mm, po zhutnení hrúbky 400 mm

m2
m3

2,20

28,500

Ostatné konštrukcie
Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu
prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou

m

20,00

10 5922903060

Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá

ks

22,00

11 596811111

Osadenie odvodňovacieho žľabu do lôžka z betónu prosteho tr. C
12/15
m

25,65

12 592293130

Odvodňovací žľab 30x50x12 cm

ks

90,00

13 596811111

Osadenie prídlažby betónovej do lôžka z betónu prosteho tr. C
12/15

m2

14 5922763000

Prídlažba betónová rozmer 500x250x80 mm, sivá

ks

53,000

15 288971211

Geotextília dodávka + pokládka

m2

71,250

t

185,00

9 917762111

99
16 998223011

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom dláždeným
akejkoľvek dĺžky objektu

Sadové
1

úpravy

Zemné práce

18 180402111

Ručný výkop jamy a výsadba ruží a kríkov jamy rozmerov
0,4x0,4x0,5 počet 26 ks, vrátane hnojiva a zálievky
Založenie trávnika v rovine vrátane prípravy pôdy, sadiva a
závlahy

19 265235600R
20 265244100R

Ruže kríkové
Kríky listnaté

17 183101114R

6,410

ks

26,00

m2

309,18

ks
ks

20,00
6,00

Vegetačný materiál

Cena
jednotková

Cena celkom

Č.

Kód položky

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
Stavba

: ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
ZA OBECNÝM ÍRADOM OBCE PAŇA

Investor

:

Miesto stavby

:

Vypracovala

: Ing. Danka Hlaváčová , Vodná3, 94901 Nitra

Dátum

: 10/2019

OBEC PAŇA
951 05 PAŇA č. 26
PAŇA par. č. 84/1, 6

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA
A.1. Identifikačné údaje
A.2. Predmet dokumentácie
A.3. Základné údaje charakterizujúce stavbu.
B. TECHNICKÁ SPRÁVA
B.1 Stavebno-technické riešenie stavby
B.2 Starostlvosť o životné prostredie
B.3 /Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA
A.1 Identifikačné údaje charakterizujúce stavbu
1.1. Názov stavby : ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
ZA OBECNÝM ÚRADOM OBCE PAŇA
Miesto
: PAŇA , par. č. 84/1, 6
1.2 Investor
: OBEC PAŇA
951 05 PAŇA č. 26
A.2. predmet dokumentácie
Predmetom projektovej dokumentácie je úprava priestranstva za obecnýym úradom a kultúrnym
domom formou vybudovania plochy zo zámkovej dlažbya prislúchajúcej zelene. Priestanstvo slúži
pre obyvateľov obce. V zadnej časti oplotenej plochy bude stanovisko pre kontajnery na odpad, ktoré
sú k dispozícii obyvateľom obce.
Vsúčasnosti je plocha už využívaná pre tieto účely, ale povrch plochy je nevyhovujúci. Realizáciou
zámeru dôjde k skutivovaniu prostredia za obecným úradom.

A.3. Základné údaje charakterizujúce stavbu
Plocha, ktorá bude upravovaná bude delená na časť, ktorá bude upravená zámkovou dlažbou, okolie
tejto plochy bude zatrávnené a vysadé pôdokryvné kry a kvetiny. Časť bude vyhradená pre
umiestnenie velkoplošných kontajnerov – na štrkovej ploche.

B. TECHNICKÁ SPRÁVA
B.1. Stavebno-technické riešenie stavby
Zemné práce.
Zemné práce budú pozostávať z odstránenia existujúcej vrstvy zeminy o hrúbke 150 mm. Pred
celoplošnou realizáciou je potrebné overiť hutniacim pokusom priamo na stavbe predpísané normové
parametre podložia.

Nová plocha zo zámkovej dlažby
- bude bezprostredne napojená na miestnu komunikáciu. Vstup bude cez existujúcu dvojkrídlovú
bránu. Areál je oplotený. Vyspádovanie bude kopírovať existujúci terén.

Konštrukčná skladba plochy zo zámkovej dlažby
Navrhované vrstvy:
- zámková dlažba - šedá
- pieskové lôžko fr. 0-4 mm

ZD
PL

80 mm
40 mm

Existujúce vrstvy:
- štrkopiesok fr. 0-63 mm
ŠP
250 mm
- štrkodrva frakcie 32-63 mm
ŠD
250 mm
Poznámka:
existujúce vrstvy je nutné preveriť a vykonať skúšky zhutnenia podľa príslušných STN

Odvodnenie
Dažďové vody budú v dolnej časti zachytávané do betónového žľabu 500/250/120 mm.. Priestor
medzi obrubníkom a betónovým žľabom bude vyplnený prídlažbou -500/250/80 mm. Prebytočná voda
bude vsakovaná do oklitého zatrávneného terénu.

Lemovanie plochy zo zámkovej dlažby:
Plocha z asfaltobetónu je lemovaná obrubníkom ABO 1-15 uloženého do betónového lôžka, je
potrebná výmena poškodených obrubníkov v dĺžke 20,0 m..

Plochy v okolí plochy zo zámkovej dlažby:
-budú riešené.
1/- plocha pod vaňové kontajnery v počte 5 ks nasledovnej skladby:- štkodrva 0-32 mm – hr. 400 mm
- geotextília 500 g/m2
2/ ostatná plocha
- zatrávnenie
- výsadba pôdokryvných krov - 6 ks
- výsadba záhonových ruží- 20 ks

B.2 Starostlivosť o životné prostredie
Organizácia a nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas priebehu výstavby a prevádzky sa bude
vykonávať v súlade s ustanoveniami Zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
a právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie. SÚ to tieto právne predpisy:
Vyhláška MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov;
Vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov
Počas realizácie stavby vzniknú tieto druhy odpadov (kód odpadu. názov odpadu. kategória)

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06

obaly z papiera alepenky
obaly z plastov
obaly z dreva
obaly z kovu
zmiešané obaly

O – odpad ostatný
Výkopová zemina sa použije na terénne úpravy, prípadný prebytok bude odvezený na skládku,
ktorá bude určená po výbere dodávateľa stavby.
Zneškodnenie ostatných odpadov, vrátane nebezpečných bude zabezpečovať realizačná stavebná
firma na základe zmluvy s oprávneným subjektom. Po čas výstavby budú odpady zhromažďované do
veľkoobjemových kontajnerov.
K termínu kolaudácie investor zabezpečí platné zmluvy so subjektmi oprávnenými na podnikanie
v oblasti nakladania s odpadmi o zabezpečení odberu, prepravy a zneškodnenia všetkých v objekte
vznikajúcich odpadov.
O – odpad ostatný

B.3 /Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Počas výstavby sa budú dodržiavať bezpečnostné opatrenia zabraňujúce ohrozeniu zdravia
a života pracovníkov. Podľa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
pracovníci absolvujú vstupné školenie BOZP a budú používať predpísané ochranné pomôcky.
V samotnej stavbe sa nevyskytujú materiály, ktoré by mali vplyv na zdravie ľudí.

Zmluva o dielo č. /2019
(ďalej len „ZoD“)
Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: :
Číslo účtu:
Číslo.tel.:
E-mail:

Obec Paňa
Obecný úrad č. 26, 951 05 Paňa
Ing. Milan Korenči
00308366

2021252761
Prima banka Slovensko a.s.
SK 22 5600 0000 0022 5474 5001
0903 158 264
obec.pana@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Zástupca vo veciach technických:
Č.tel./fax:
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v ....................... v odd................................Vo vložke č. ..........................
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania, v zmysle §56 zákona 343/2015 Z.z. v platnom znení o verejnom obstarávaní a o zmene
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup
verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z Z. z. -zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami.
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné
podmienky súvisiace s realizáciou diela, že vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky alebo ich ekvivalentné náhrady a že
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7
2.8
2.9
2.10

Čl. 2. Predmet zmluvy
Názov stavby Úprava verejného priestranstva za obecným úradom obce Paňa
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre objednávateľa stavbu v zmysle predloženej
ponuky a oceneného výkazu výmer v súlade s projektovou dokumentáciou. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a
zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
Zhotoviteľ prevzal od objednávateľa výzvu na predloženie ponuky s príslušnými prílohami, na základe ktorých predložil
objednávateľovi cenovú ponuku na celé zabezpečenie predmetu diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
Zhotoviteľ prehlasuje, že:
- sa oboznámil s výkazom výmer, ktorý zaistil objednávateľovi iný zhotoviteľ a tvorí nedeliteľnú prílohu zadávania zákazky,
- na základe predloženého výkazu výmer a PD bola vypracovaná cenová ponuka na realizáciu diela.
Zhotoviteľ uvedený v tejto ZoD súčasne prehlasuje, že z jeho viny nedôjde k úprave takto oceneného výkazu výmer.
Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných
legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod..
Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému písomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy.
Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu zhotoviteľa s objednávateľom.
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie a vo vlastnom mene.
Objednávateľ si vyhradzuje právo realizovať stavebné práce aj po častiach (etapách) v závislosti na získaných finančných
prostriedkoch.

Čl. 3. Lehota plnenia
3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v dohodnutom čase:
Termín začatia prác: dňom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
Odovzdanie staveniska: do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom s tým, že
zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska pre každú etapu samostatne.
Termín ukončenia vykonávania diela: každú etapu je nutné dokončiť do 2 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
zhotoviteľom.
V prípade disponovania finančnými prostriedkami na celé dielo požaduje objednávateľ jeho realizáciu v termíne
do 2 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom.
3.2 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela
s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
3.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutom termíne,
o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný zápis na mieste realizácie prác. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu
výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu výstavby, a to formou zápisu
v stavebnom denníku potvrdeným podpisom objednávateľa. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude
dokumentovať kvalitu odovzdaných prác, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom
zabudovaných výrobkov a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.
Čl. 4. Cena diela
4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu
maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:
4.1.1 a. cena bez DPH
......................
(doplní zhotoviteľ)
4.1.2 a. cena DPH
......................
(doplní zhotoviteľ)
slovom
......................
(doplní zhotoviteľ)
4.2
4.3
4.4

Zmluvná cena bude vyjadrená v eurách na dve desatinné miesta a bude platná počas trvania zmluvy.
Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (rozpočtu), ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy.
Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od oceneného výkazu výmer, alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom
uhradené.
4.5 K zmene ceny môže dôjsť v prípade:
4.5.1 zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
4.5.2 nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu
v priebehu prác ako nepotrebné,
4.5.3 vykonania niektorých prác, resp. činnosti neuvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu
v priebehu prác ako potrebné a objednávateľ ich bude písomne požadovať.
4.6 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
4.7 Do ceny diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska) ako aj
odovzdanie dokladov ku kolaudácii stavby / PD skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné zameranie stavby, doklad o likvidácii
odpadov, atresty a skúšky realizované počas stavby a pred odovzdaním diela, zápis o odovzdaní a prevzatí diela , stavebný denník,
fotodokumentácia realizácie stavby na CD/.
4.8 Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme riziká realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.
4.9 V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela .
4.10 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovateľné, tak ako sú uvedené v ponuke uchádzača.
4.11 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.
4.12 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od predloženého výkazu výmer alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom
uhradené.
Čl. 5. Platobné podmienky
5.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr podľa skutočne
vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom.
5.2 Zhotoviteľ maximálne 1x mesačne vystaví faktúru za vykonané práce v 2 rovnopisoch pre objednávateľa. Okrem všeobecných
náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať jednotlivé výmery
zrealizovaných prác a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a písomne odsúhlasené zástupcom
objednávateľa. Objednávateľ je povinný odsúhlasiť predložený správny súpis vykonaných prác do 5 pracovných dní od jeho
predloženia zhotoviteľom.
5.3 Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
5.4 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti
vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi.
5.5 K faktúre musia byť priložené všetky atesty, certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (kópie)
5.6 Objednávateľ má právo zadržať sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH ako kolaudačnú ratu, ktorá bude zhotoviteľovi
uvoľnená do 14 dní až po bez závadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom.

6.1

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady diela
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a všeobecne záväzných platných
predpisov, STN, odbornými normami a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti na používanie na dohodnutý účel.

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Záručná doba na dielo uvedené v čl. 2 ZoD je v dĺžke 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem
dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína
plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi
Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vád diela.
Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3
pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom a zaväzuje sa odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich
odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou
osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 30 kalendárnych dní odo
dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa predloženej cenovej kalkulácie, prípadne odsúhlasených
zmien objednávateľom.

Čl. 7. Majetkové sankcie, náhrada škody a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc
Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné sankcie:
7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05% za každý deň omeškania z ceny diela .
7.2 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05%
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
7.3 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v
zmysle § 373 a nasl. Ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
7.4 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu
trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.
7.5 V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stanovisko v lehote uvedenej v článku 3, odsek 3 bod 1 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Eur za každý deň omeškania
7.6. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v článku 6 bod 8 zmluvy zhotoviteľom má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške
200,- Eur za každý, aj začatý deň omeškania.
Čl. 8. Stavenisko a realizácia
8.1 Odovzdanie staveniska:
8.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu
potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza
zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
8.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon
č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných
zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,
8.1.3 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú
súčasťou zmluvnej ceny,
8.1.4 prevzatie staveniska: do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom s tým,
že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne(osobitne).Ak zhotoviteľ
písomne neprevezme stavenisko podľa predchádzajúcej vety bez uvedenia dôvodu, alebo z dôvodu, ktorý odpadol alebo
nezašle objednávateľovi písomné ospravedlnenie do lehoty 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na
prevzatie staveniska, objednávateľ považuje stavenisko za odovzdané zhotoviteľovi(v takom prípade sa za deň odovzdania
staveniska považuje
siedmy deň po doručení písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska určený
zhotoviteľovi).Uvedené v predchádzajúcej vety neplatí, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko od objednávateľa z dôvodu
svojho písomného odstúpenia od tejto zmluvy.
8.1.5 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a
čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
8.1.6 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické
špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom
prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské
technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov,
Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov
pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
8.2 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote príjazdové všetky
komunikácie, dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci,
dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu a
odcudzeniu.
8.3 Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.
8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy

9.1

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné
s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených

-

z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov,
podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám obstarávateľa
dojednaných v zmluve. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný
zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.
- v prípade neschválenia finančných prostriedkov na predmet zákazky z fondov: EAFRD-Európsky poľnohospodársky fond pre
rozvoj vidieka z prostriedkov poskytnutých v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020: MAS Cedron
- z dôvodu zhotoviteľa objednávateľa s plnením podľa tejto zmluvy.
9.2 Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť
v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve
zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na
príslušný súd.
9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.
Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a odberateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Čl. 10 . Záverečné ustanovenia
10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy
do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia stavbyvedúci zhotoviteľa. Stavebný denník bude cez
pracovnú dobu vždy k dispozícii objednávateľovi.
Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému pracovníkovi objednávateľa podávať informácie, vysvetlenie,
údaje apod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela.
Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia tejto zmluvy.
Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie.
10.2 Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme
písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.
10.3 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť vzhľadom na svoj charakter
povinne zverejňovanej zmluvy dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, nie však skôr
ako dňom splnenia zmluvnými stranami dojednanej odkladacej podmienky spočívajúcej v podpise Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku na spolufinancovanie predmetu tejto Zmluvy.
10.4 Účastníci zmluvy súhlasia s tým, že písomnosti týkajúce sa zmluvného vzťahu doručované poštou sa pokladajú za doručené priamo
do vlastných rúk, i keď zásielka bude poštou vrátená ako neprevzatá.
10.5 Zápisy, dohody podpísané štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené.
10.6 Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi
súvisiacich predpisov.
10.7
•
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu
predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity znevýhodnených uchádzačov v zmysle § 8 zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- osoby dlhodobo nezamestnané, osoby so zdravotným postihnutím a starších pracovníkov v mieste realizácie predmetnej zákazky
(obec, okres, VÚC).
•
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov o zamestnanie
(na základe: pohlavia, rasy, náboženstva, etnika, minority, zdravotného postihnutia) a princíp transparentnosti.
•
Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo
neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.“
10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizovanou službou kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú uzatvorí objednávateľ (prijímateľ), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR
2014 - 2020,
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 písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
10.9 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.
Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a obstarávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
10.10 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať
iba číselne označenými písomnosťami, podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.
10.11 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po vzájomnom
prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.

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

................................................
Zhotoviteľ

V Mojmírovciach, dňa …………………

................................................
Objednávateľ

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
č. 1 Podrobný rozpočet v písomnej podobe (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)
č. 2 Zoznam subdodávateľov (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)

