Obec DUBOVANY
Obecný úrad Dubovany
Dubovany č. 200,
922 08 Dubovany

Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)
1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Názov:

obec Dubovany

Sídlo:

922 08 Dubovany č. 200

IČO:

:00312479

Štatutárny orgán:

Miroslav Michalčík

2. KONTAKTNÁ OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA ZÁKAZKU
Názov:

VEROBS, s.r.o.

Sídlo:

Kyjevské námestie 14535/8, 97404 Banská Bystrica

IČO:

46959998

Kontaktná osoba:

PhDr. Petra Baričová

Tel./mob. kontakt:

+421 904 576327

E-mailová adresa:

otazky.vo@gmail.com

3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY A DRUH ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky: „Zberný dvor v obci Dubovany - stavebný dozor”
Druh zákazky: Služba

4. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozoru v zmysle zákona č.
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov, a to pre realizáciu stavebných prác v rámci projektu „Zberný dvor v obci Dubovany“ v
rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020, kód výzvy
IOPKZP-PO1-SC111-2016-10.
Časový rozsah realizácie:

3 kalendárne mesiace po 22 dňoch, spolu: 66 dní
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Činnosť stavebného dozoru je vymedzená zákonom na
- dodržanie všeobecných technických požiadaviek
- dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia
- na odstránenie nedostatkov, ak sa na stavbe vyskytnú
- dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
-dohliadanie pri realizácii stavebných konštrukcií a pracovných postupov
- riešenie technických otázok s dodávateľom stavby
- kontrola vedenia a podpisovanie stavebného denníka
- zastupovanie investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota
výstavby
- zúčastnenie sa na kolaudačnom rozhodnutí a dohliadanie na odstránenie kolaudačných chýb

5. NOMENKLATÚRA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71315300-2 Služby stavebného dozoru

6. NUTS KÓD
SK021 - Trnavský kraj

7. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

8. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a zdrojov pridelených z
Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie 2014-2020, kód Výzvy:
OPKZP-PO1-SC111-2016-10.
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9. ZMLUVA/OBJEDNÁVKA
Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
uzavretie mandátnej zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom,
vsúlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
10.MIESTO A TERMÍN PLNENIA
Miesto plnenia: Obec Dubovany, č. 200, 922 08 Dubovany
Termín plnenia: Od nadobudnutia účinnosti zmluvy, predpokladanom období 3 kalendárne
mesiace po 22 dňoch, spolu: 66 dní.

11.VARIANTNÉ RIEŠENIE
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.

12. VYSVETĽOVANIE
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa
zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať elektronickou formou. V prípade nejasností
alebo potreby vysvetlenia údajov, uvedených vo výzve alebo v inej sprievodnej dokumentácii,
alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predloženie
ponuky, môže uchádzač elektronicky (mailom) požiadať verejného obstarávateľa o ich
vysvetlenie, na mailovú adresu kontaktnej osoby, uvedenú v bode 2 tejto výzvy.
Požiadavku o vysvetlenie je možné doručiť najneskôr do posledného pracovného dňa pred
pracovným dňom, ktorý predchádza dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky, uvedenej
v tejto výzve, a to do 14.06.2016, do 13:00 hod.
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13.CENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
a) navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov;
b) navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR a vyjadrená (zaokrúhlená) s presnosťou
na 2 desatinné miesta;
c) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH;
d) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke;
e) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto výzvy cenu
celkovú a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním celého predmetu
zákazky;
f) v prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú DPH, platnú
v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo je v súčasnosti sadzba vo
výške 20% DPH, ako aj všetky poplatky súvisiace s vývozom tovaru zo zahraničia a jeho
dovozom do krajiny sídla verejného obstarávateľa, a všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené s
plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie zahraničného uchádzača;
g) k prepočtu cudzej meny na Euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň
zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.

14.PREDKLADANIE PONUKY
a) ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku alebo českom jazyku;
b) ponuka,tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť predložené v origináli alebo v
úradne osvedčenej kópii, pokiaľ nie je uvedené inak, a predložené ako sken dokumentov a
dokladov prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby, otazky.vo@gmail.com
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15.ZOZNAM DOKLADOV A OBSAH PONUKY
a)

b)

Doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky- oprávnenie
podnikať – Výpis z OR, Živnostenský List, príp. Výpis zo zoznamu hospodárskych
subjektov – postačí kópia
Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti:

Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii stavebného dozoru prostredníctvom dokladu o
odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to
predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov *(SKSI) pre
výkon stavebného dozoru s odborným zameraním Inžinierske stavby ako celok , resp.
rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov štátu ich pôvodu.
*Poznámka: Činnosti STAVEBNÝ DOZOR môže podľa § 5 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1992
Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch vykonávať aj
autorizovaný stavebný inžinier s oprávnením pre kategóriu podľa § 5 ods. 1 písm. a) komplexné
architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo v týchto oblastiach:
- A1 - pozemné stavby
- A2 - inžinierske stavby (so zameraním na: dopravné stavby, vodohospodárske stavby, líniové
vedenia a rozvody a komplexné priemyselné stavby)
c) Vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritérií
d) Vyplnenú a podpísanú Prílohu č. 2 Návrh zmluvy

16.KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK
a) Náklady/Cena: Cena (najnižšie celkové náklady/cena v EUR s DPH)
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17.LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
Do 15.06.2016 do 13,00 hod.
18.MIESTO PREDKLADANIA PONÚK
Uchádzač predloží ponuku na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2 tejto
výzvy.
19.PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
5.580,00 Eur bez DPH
V prípade prekročenia predpokladanej hodnoty zákazky si verejný obstarávateľ
vyhradzuje právo zrušiť tento prieskum trhu.
20.DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY
Dátum vyhotovenia: 31.05.2016
Vypracoval: PhDr. Petra Baričová

21.PRÍLOHY VÝZVY
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2: Návrh zmluvy
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PRÍLOHA Č. 1:
Návrh na plnenie kritérií
PREDMET ZÁKAZKY: „Zberný dvor v obci Dubovany - stavebný dozor”
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:
Obec Dubovany: č. 200, 922 08 Dubovany
Obchodné meno/názov uchádzača:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca uchádzača:

Opis predmetu
zákazky

Stavebný
dozor

Množstvo

Cena bez DPH
spolu

Výška DPH
20%

Cena s DPH
spolu

3 kalendárne
mesiace po 22
dňoch, spolu:
66 dní

Cena s DPH spolu:
Celková cena zahŕňa všetky náklady spojené s obstaraním predmetu danej zákazky v súvislosti s
poskytnutím predmetu zákazky v požadovanej kvalite a množstve, vrátane všetkých požadovaných služieb
požadovaných v rámci poskytnutia k predmetnej zákazke.

* Som platcom DPH v Slovenskej republike:
áno

nie

(nehodiace sa prečiarknite)

V ............................................, dňa ………………………….
........................................................................
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej
konať za uchádzača

Obec DUBOVANY
Obecný úrad Dubovany
Dubovany č. 200,
922 08 Dubovany

PRÍLOHA Č. 2:

Mandátna zmluva
uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi
Mandantom: Obec Dubovany
Sídlo: Dubovany č. 200, 922 08 Dubovany
IČO: 00312479
Zástupca: Miroslav Michalčík, starosta obce
(ďalej len „Mandant“)
A
Mandatárom:
Sídlo: IČO/DIČ:
Zástupca:
(ďalej len „Mandatár“)
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Mandant – verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného
obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom:„Zberný dvor v obci Dubovany stavebný dozor” , ktoré bolo vyhlásené dňa 31.05.2016 a úspešným uchádzačom sa stal mandatár.
Článok 1 Predmet zmluvy
1.1.

Mandatár sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre Mandanta činnosti stavebného dozoru
projektu pre projekt s názvom: „Zberný dvor v obci Dubovany”.

1.2

Mandatár sa zaväzuje vykonať stavebný dozot ďalej ako „predmet zmluvy“) v nasledovnom
rozsahu:
a) zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozoru v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to pre
realizáciu stavebných prác v rámci projektu „Zberný dvor v obci Dubovany“ v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020, kód výzvy
IOPKZP-PO1-SC111-2016-10.
b) Činnosť stavebného dozoru je vymedzená zákonom na
- dodržanie všeobecných technických požiadaviek
- dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia
- na odstránenie nedostatkov, ak sa na stavbe vyskytnú
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- dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
-dohliadanie pri realizácii stavebných konštrukcií a pracovných postupov
- riešenie technických otázok s dodávateľom stavby
- kontrola vedenia a podpisovanie stavebného denníka
- zastupovanie investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota
výstavby
- zúčastnenie sa na kolaudačnom rozhodnutí a dohliadanie na odstránenie kolaudačných
chýb
1.3

Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu inžinierskej činnosti zariadi za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho účet investorské
činnosti v štádiu realizácie a po dokončení stavby v tomto rozsahu:
- oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s
obsahom zmlúv a s obsahom stavebných povolení,
- odovzdanie staveniska zhotoviteľom a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka,
- protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby
zhotoviteľom,
- účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom pred začatím prác,
- dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po
dobu realizácie stavby,
- starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a
evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby,
- odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu
alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby,
- bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach,
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných
dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie na úhradu investorovi,
- kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú
neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka,
- odovzdanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v súlade so
zmluvami,
- spolupráca so zodpovedným geodetom investora pri dohľade na dodržiavaní priestorového
umiestnenia objektov,

Obec DUBOVANY
Obecný úrad Dubovany
Dubovany č. 200,
922 08 Dubovany

- spolupráca s pracovníkmi (generálneho) projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri
zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom,
- spolupráca s (generálnym) projektantom a so zhotoviteľmi pri vykonávaní alebo
navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu,
- sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov,
konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu
vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod. ),
- sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv,
- uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania)
dokončenej stavby,
- hlásenie archeologických nálezov,
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na
obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľov na
nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií,
- kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
- v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby,
- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na konaní o
odovzdaní a prevzatí, - kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu
dokončenej stavby,
- kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých
termínoch,
- účasť na kolaudačnom konaní,
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom.
1.4

Podmienkou vykonania predmetu zmluvy je podpísanie Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci
projektu špecifikovaného v článku 1. bod 1.1 tejto Zmluvy medzi Ministerstvom životného
prostredia SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia
na roky 2014 – 2020 (ďalej len „RO“) a Mandantom.
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Článok 2
Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1

Mandatár je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou v
zmysle platných právnych predpisov.

2.2

Za poskytované služby má Mandatár nárok na odplatu v zmysle článku 3.
Článok 3
Odplata a platobné podmienky

3.1

Odplata za predmet zmluvy podľa článku 1 tejto Zmluvy bola stanovená na základe
výsledkov verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:
a) Odplata za implementáciu projektu v rozsahu podľa Prílohy č.1 tejto Zmluvy celkovo vo
výške
Cena bez DPH
DPH %
Cena celkom vrátane DPH

.......... Eur
.......... Eur
.......... Eur

Slovom: ……………………………………..
3.2

Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Mandatárovi vzniknú v súvislosti s
plnením predmetu tejto zmluvy. Celková odplata za predmet zmluvy nesmie presiahnuť
sumu vo výške 23 999,- EUR (slovom dvadsaťtritisícdeväťstodeväťdeiatdeväť eur) s DPH
za celé obdobie platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

3.3

Odplata za plnenie podľa bodu 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy bude fakturovaná
Mandatárom mesačne v alikvotných čiastkach odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP až do ukončenia realizácie aktivít projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí
NFP.

3.4

Mandatár je oprávnený vystaviť faktúru za služby v rozsahu podľa bodu 3.1 písm. b) tohto
článku zmluvy – za vypracovanie a predloženie záverečnej monitorovacej správy a
záverečnej žiadosti o platbu v systéme ITMS2014+ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP tak,
aby mohla byť zapracovaná do záverečnej monitorovacej správy a záverečnej žiadosti o
platbu v systéme ITMS2014+ .

3.5

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Mandantovi. Prílohou faktúry bude
Protokol o vykonaných činnostiach za príslušné obdobie v zmysle podmienok tejto zmluvy,
podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
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3.6

Mandant uhradí odplatu podľa tohto článku na základe vystavenej faktúry prevodom
finančných prostriedkov na účet Mandatára uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.

3.7

Jednotlivé faktúry budú vyhotovené v 4 rovnopisoch. Faktúra na úhradu musí obsahovať
náležitosti vzmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových
dokladov.

3.8

Faktúra – daňový doklad vystavená Mandatárom musí obsahovať názov projektu „Zberný
dvor v obci Dubovany”, ako aj názov operačného programu: „Operačný program Kvalita
životného prostredia na obdobie 2014 - 2020“, kód projektu podľa ITMS2014+.

3.9

Mandant vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V
prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude
obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované vtejto
zmluve, Mandant vráti faktúru Mandatárovi na opravu resp. prepracovanie. Mandatár je
povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od
termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň
odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Mandanta na účet Mandatára.

3.10

V prípade omeškania Mandanta s peňažným plnením prináležia Mandatárovi úroky z
omeškania podľa príslušných právnych predpisov.
Článok 4
Trvanie zmluvy

4.1

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 3 kalendárne mesiace po 22 dňoch, spolu: 66
dní.

4.2.

V prípade, že dôjde k predĺženiu doby realizácie stavby dohodnutej touto zmluvou z
dôvodu, ktorý nebude na strane mandatára, zmluvné strany upravia dohodou, formou
písomného dodatku k tejto zmluve, čas plnenia.
Článok 5
Osobitné ustanovenia

5.1

Mandatár zodpovedá Mandantovi za riadne vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl.
1 tejto Zmluvy. Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Mandantovi v súvislosti s
výkonom činnosti Mandatára podľa tejto Zmluvy, pokiaľ je spôsobená Mandatárom
porušením jeho zákonných alebo zmluvných povinností, príp. osobami v zmluvnom vzťahu
s mandatárom, prostredníctvom ktorých Mandatár zariaďuje záležitosti Mandanta podľa
tejto Zmluvy.
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5.2

Povinnosťou Mandatára je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s
predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP pre projekt
„Zberný dvor v obci Dubovany”, v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych
aktov EÚ, najmä zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.
357/2015 Z. z. ofinančnej kontrole a audite aozmene adoplnení niektorých zákonov
aZmluvy NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na roky 2014 2020 na to oprávnenými osobami a poskytnúť im na požiadanie Mandanta bezodkladne
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú
najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby;
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly,
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora
audítorov,
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a ES.

5.1

Mandatár sa zaväzuje poskytnúť počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy
súčinnosť Mandantovi.

5.2

V prípade, že Mandatár poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy v dôsledku
čoho vznikne Mandantovi škoda z titulu neuznania predfinancovania žiadaných
oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu v plnej výške zo strany RO, má Mandant právo
uplatniť si voči Mandatárovi zmluvnú pokutu vo výške časti neuznanej Žiadosti o platbu.
Článok 6
Záverečné ustanovenia

6.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia vsúlade sustanovením § 47a ods.1 Občianskeho
zákonníka.

6.2

Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Tieto dodatky je
možné uzatvoriť len v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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6.3

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1-Cenová ponuka Mandatára.

6.4

Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri rovnopisy sú určené pre Mandanta a dva
rovnopisy pre Mandatára.

6.5

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na
území SR.

6.6

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli
slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V ………………… dňa…………..

V Dubovanoch dňa………….

Mandatár

Mandant

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

……………………………………….
Miroslav Michalčík - starosta obce
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PRÍLOHA Č. 1 CENOVÁ PONUKA MANDATÁRA
PREDMET ZÁKAZKY: „Zberný dvor v obci Dubovany -stavebný dozor”
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:
Obec Dubovany: č. 200, 922 08 Dubovany
Obchodné meno/názov uchádzača:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca uchádzača:

Opis predmetu
zákazky

Stavebný
dozor

Množstvo

Cena bez DPH
spolu

Výška DPH
20%

Cena s DPH
spolu

3 kalendárne
mesiace po 22
dňoch, spolu:
66 dní

Cena s DPH spolu:
Celková cena zahŕňa všetky náklady spojené s obstaraním predmetu danej zákazky v súvislosti s
poskytnutím predmetu zákazky v požadovanej kvalite a množstve, vrátane všetkých požadovaných služieb
požadovaných v rámci poskytnutia k predmetnej zákazke.

* Som platcom DPH v Slovenskej republike:
áno

nie

(nehodiace sa prečiarknite)

V ............................................, dňa ………………………….
........................................................................
podpis štatutárneho zástupcu

