Prieskum trhu – uskutočnenie stavebných prác
Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejný obstarávateľ: Obec Dedačov, Obecný úrad Dedačov 28, 067 12

PRIESKUM TRHU
– zákazka s nízkou hodnotou
na dodanie tovaru
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Výzva na predloženie ponuky

Predmet zákazky:

„Nákup komunálnej techniky na čistenie a údržbu zelene a miestnych
komunikácií v obci Dedačov. Nákup malého nakladača a prídavných zariadení“

Dedačov, dňa 13.11.2017

------------------------––-–––––Ing.Peter Pichoňský
starosta
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1 Identifikácia verejného obstarávateľa
1.1
Názov organizácie:
Zastúpený :
Sídlo organizácie:
Telefón:
e-mail:
8
2

Obec Dedačov03Názov organizácie:
Ing.Peter Pichoňský , starosta
Obecný úrad Dedačov 28, 067 12
057 / 779 73 40
dedacov@pobox.sk

Obec Závadka

Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky: „ Nákup komunálnej techniky na čistenie a údržbu zelene a miestnych
komunikácií v obci Dedačov. Nákup malého nakladača a prídavných zariadení“
2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 49 933,33€
2.3 Opis zákazky
Predmetom zákazky je dodanie komunálnej techniky: malý nakladač, prídavné zariadenie: odpružená
radlica na sneh, zametacia kefa, príves. Technické parametre predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č.
2
2.4
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí bod 23 „Podrobný opis predmetu zákazky“.
2.5 Číselný kód pre spoločný slovník obstarávania CPV
Hlavný predmet:
Hlavný slovník: 42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia

3

Komplexnosť dodávky
3.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4 Zdroj finančných prostriedkov
4.1. Predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ:PRV SR 2014-2020, podopatrenie 7.4 Na dodávku
tovaru a uskutočnenie stavebných prác sa neposkytuje preddavok. Fa obsahuje náležitosti ustanovené
všeobecne záväzným predpisom a dohodnuté v zmluve o dielo, ktorá je výsledkom verejného
obstarávania.
4.2. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa financovania predmetu zákazky sú uvedené v zmluve nachádzajúcej
sa v prílohe č.1 týchto výzvy.

5 Zmluva
5.1 Výsledkom prieskumu bude zmluva o dielo na dodávku tovaru a realizáciu stavebných prác
uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
6

Miesto a termín uskutočnenia prác
6.1 Miesto uskutočnenia prác: Obec Dedačov, 067 12, Štát: Slovenská republika
NUTS kód: SK041 Prešovský kraj
6.2 Trvanie zmluvy: predpokladaný termín dodávky do 4-7 týždňou od účinnosti zmluvy
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Variantné riešenie

7

7.1
7.2

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia
a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
Platnosť ponuky

8

8.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.12.2018.
Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami

9

9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať písomne
prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky, telefonicky alebo ich kombináciou.
10 Obhliadka miesta uskutočnenia prác, dodania tovarov, služby
10.1 nevyžaduje sa

11 Jazyk ponuky
11.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku.
11.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť
doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského
jazyka (štátneho jazyka). To sa netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú
vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je
rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.
12
12.1.

Obsah a forma ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať :
Požadované doklady-podmienky účasti:
1.Uchádzač musí predložiť originál resp. úradne overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať
s predmetom činnosti súvisiacim na vykonanie požadovaných prác (Výpis z Obchodného
registra SR, Výpis zo Živnostenského registra SR a pod.).
2. Podpísaný návrh zmluvy podl'a prílohy č. 1 s uvedením návrhov na plnenie stanovených kritérií
/príloha č.3/ v jednom vyhotovení doplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača spolu s
naceneným výkazom výmer|zadaním

13

Podmienky účasti uchádzača

13.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 12.1. výzvy na predkladanie ponúk
bude založené na posúdení úplného splnenia podmienok účasti.
14 Mena a ceny uvádzané v ponuke
14.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Výzva na predloženie ponúk
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14.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách /€/ .
14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
14.3.1
14.3.2
14.3.3

navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie
je platcom DPH upozorní v ponuke.
15 Vyhotovenie ponuky
15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača,
perom s nezmazateľným atramentom a pod.
16 Označenie obalu ponuky
„ Súťaž – neotvárať „ Heslo : „ Komunálna technika“
17 Miesto a lehota na predkladanie ponúk
17.1 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk do 23.11.2017 do 10,00 hod. na adresu
verejného obstarávateľa.
17.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve, sa vráti
uchádzačovi neotvorená.

18 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
18.1 Uchádzač môže predloženú ponuku
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

dodatočne

doplniť,

zmeniť

alebo

odvolať

18.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej
osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu uvedenú vo výzve
a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk a na adresu verejného obstarávateľa.

19 Hodnotenie ponúk
19.1 Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve

20 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
20.1 Obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku uskutočneného prieskumu trhu.
21 Uzavretie zmluvy
21.1 S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najneskôr do lehoty viazanosti ponúk.
21.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.
22 Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.

Výzva na predloženie ponúk

Strana 4

Prieskum trhu – uskutočnenie stavebných prác
Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH za dodanie predmetu celej
zákazky.
2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov
uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie celého predmetu obstarávania.
3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu
obstarávania podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v eurách s DPH, uvedených v
jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu
obstarávania najnižšiu cenu.
4.

Ak uchádzači ponúknu rovnakú cenu za dodanie predmetu obstarávania, úspešný bude ten uchádzač,
ktorý predloží svoju ponuku skôr na zaevidovanie .

23 Opis predmetu zákazky.
Predmet zákazky je podrobne definovaný priloženým dokumentom- príloha č.2

24 Osobitné podmienky
24.1

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 sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje
kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre uchádzačov, aby v takomto prípade
zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie
zákazky a že počas doby plnenia tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať
pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia.

24.2

Vzhľadom k tomu, že realizácia predmetu zákazky podlieha schváleniu Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky
alebo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom, pokiaľ nebude uzatvorená Zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom príspevku.
Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá
spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, a príjemcom pomoci, ktorým je verejný
obstarávateľ a to na základe jeho Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
predloženej v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zároveň po
splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci
kontroly verejného obstarávania, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania
objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku.

24.3

Verejný obstarávateľ upozorňuje všetkých uchádzačov, že ak sa na víťazného Zhotoviteľa a
jeho Subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“ a „register partnerov verejného
sektora“), potom je Zhotoviteľ, ako aj jeho Subdodávatelia, povinný preukázať splnenie tejto
povinnosti pred podpisom Zmluvy o dielo a túto povinnosť dodržať po celú dobu trvania tejto
Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany
Subdodávateľov.

Výzva na predloženie ponúk

Strana 5

Prieskum trhu – uskutočnenie stavebných prác
Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príloha č.1

Zmluva o dielo č.

/2017

uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení
čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ:
Zastúpený :
Sídlo organizácie:
Telefón:
e-mail:

Obec Dedačov03Názov organizácie:
Ing.Peter Pichoňský , starosta
Obecný úrad Dedačov 28, 067 12
57 / 779 73 40
dedacov@pobox.sk

Obec Závadka

(ďalej označovaný ako „objednávateľ “)
1.2. Zhotoviteľ
Adresa
Štatutárny orgán
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ “)

čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY
2.1 Predmetom zmluvy je dodávka tovaru „Nákup komunálnej techniky na čistenie a údržbu zelene a
miestnych komunikácií v obci Dedačov. Nákup malého nakladača a prídavných zariadení“
2.1.1 Predmet zmluvy musí zodpovedať platným právnym a technickým predpisom.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu výzvy
na predloženie ponuky podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek vád a nedostatkov diela.
2.2. Doba dodania tovaru do: 4-7 týždňov od účinnosti zmluvy
2.3. Cena diela:
Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania pre celú dodávku na základe
pevných jednotkových cien víťaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH

:€

DPH 20%

: €

Výzva na predloženie ponúk
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Cena diela celkom s DPH

: €

Slovom :
čl. 3. ZÁVAZKY ZMLUVNÝCH STRÁN
3.1.Predávajúci sa zaväzuje realizovať (dodať) kupujúcemu predmet zákazky za cenu uvedenú v ponuke a za
ďalších podmienok stanovených v súťaţných podkladoch k vyššie uvedenému verejnému obstarávaniu.
3.2.V prípade, ak je na riadne užívanie predmetu plnenia nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva
predávajúceho alebo tretej osoby, predávajúci zabezpečí, že kupujúci nadobudnutím vlastníctva k predmetu
plnenia získa aj všetky oprávnenia a licencie na takého práva a odplata za používanie týchto práv bude
zahrnutá v cene predmetu plnenia.
3.3.Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom tovaru. Tovar nie je zaťžený žiadnym právom tretej
osoby, najmä záložným právom alebo predkupným právom, Tovar nie je prenajatý a v čase predaja ani
nebude prenajatý tretej osobe a neexistuje právny predpis ani rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré by
predávajúcemu akýmkoľvek spôsobom bránili v nakladaní s tovarom.
3.4.Predávajúci sa zaväzuje, že zariadenia budú dodané spolu s dodacím listom zariadení, návodom na
použitie zariadení v slovenskom alebo českom jazyku, záručným listom zariadení, kópiami certifikátov alebo
iných obdobných dokumentov, ktorými je schválené uvedenie zariadenia do prevádzky a jeho užívanie v
zmysle príslušných právnych predpisov, dokladmi preukazujúcimi nadobudnutie licencie, alebo iného práva
duševného vlastníctva v prípade, že v zariadení je predmet takéhoto duševného vlastníctva vyjadrený. Tovar
sa považuje za riadne dodaný po odovzdaní v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
3.5.Predávajúci sa ďalej zaväzuje na základe tejto zmluvy ako súčasť dodávky tovaru poskytnúť
kupujúcemu:
a) dopravu zariadenia do miesta určenom v tejto Zmluve,
b) inštaláciu zariadenia na mieste určenom v tejto Zmluve,
c) odskúšanie a sprevádzkovanie zariadenia,
d)odovzdanie zariadenia formou prebierky,
3.6.Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť technologickú podporu pri sprevádzkovaní zariadenia.
3.7.Z dôvodu, že predmet plnenia bude financovaný z prostriedkov poskytnutých kupujúcemu na základe
Zmluvy o NFP, sa predávajúci zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou
predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle
všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Za osoby oprávnené sa považujú: a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby. b) Najvyšší kontrolný úrad
SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby. c) Orgán auditu, jeho
spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby. d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a
Európskeho dvoraaudítorov. e) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - d) tohto bodu v súlade s
príslušnými právnymi predpismi SR a Európskeho spoločenstva.
čl. 4. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY ZMLUVNÝCH STRÁN
4.1.

Za účelom riadnej spolupráce sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť
realizácii predmetu tejto zmluvy.

pri

4.2. Plnenie predmetu zmluvy bude zabezpečované na základe objednávateľom odovzdanej dokumentácie
a požadovaných údajov zhotoviteľovi.
čl.5 ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
Výzva na predloženie ponúk
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5.1. Predávajúci zodpovedá za to, ţe kaţdá časť tovaru bude dodaná podľa podmienok tejto zmluvy, a ţe
počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve ako aj obvyklé vlastnosti a bude
spôsobilá na riadne pouţívanie na účel, na ktorý je určená.
5.2.Záručná doba na tovar, resp. zariadenia tvoriace predmet plnenia tejto zmluvy je 24 mesiacov. Záručná
doba začína plynúť odo dňa odovzdania príslušnej časti tovaru (jednotlivého zariadenia) a jej prevzatia
kupujúcim. Počas tejto záručnej doby musí byť príslušná časť tovaru spôsobilá na zmluvný a beţný účel a
zachová si počas tejto lehoty dohodnuté a obvyklévlastnosti.
5.3.Zmluvné strany sa dohodli ţe kupujúci je oprávnený uplatňovať nároky z akejkoľvek vady kedykoľvek aţ
do skončenia trvania záručnej doby. Za vadu tovaru sa povaţuje aj vada v dokladoch potrebných na uţívanie
tovaru.
5.4.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v okamihu prechodu nebezpečenstva na
kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou aţ po tejto dobe. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek
vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na kupujúceho, ak je spôsobená porušením povinností
predávajúceho. Na odstránenie vád zistených a reklamovaných kupujúcim v záručnej aj pozáručnej dobe
nastúpi predávajúci v lehote do 48 hodín od oznámenia kupujúcim. Zároveň bude poskytnutá podpora na
horúcej linke "Hot Line" - tel. číslo: ......................., e-mail: .......................... .
5.5. Kupujúci sa zaväzuje, ţe prípadnú poţiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení
písomne, e-mailom. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôţe uţívať zariadenie pre jeho
vady, za ktoré zodpovedá predávajúci. Predávajúci poskytuje kupujúcemu pozáručný servis v dĺţke
minimálne 12 rokov od uplynutia záruky. Tento pozáručný servis je predmetom samostatnej cenovej
kalkulácie a poskytovania pozáručného servisu nie je predmetom tejto zmluvy ani ceny.
Ak má dodaný tovar vady, kupujúci oznámi predávajúcemu vady a kupujúci má vţdy právo požadovať od
predávajúceho, aby bez zbytočného odkladu začal s odstraňovaním vád a v lehote primeranej zložitosti a
charakteru vád na svoje náklady odstránil vady, a to: (i) dodaním chýbajúcej časti predmetu plnenia, (ii)
odstránením vád opravou, ak sú vady opraviteľné v mieste dodania alebo (iii) odstránením vád opravou, ak
sú vady opraviteľné v mieste v najbližšom servisnom pracovisku predávajúceho alebo v najbližšom
pracovisku servisného partnera predávajúceho, ak povaha vád predmetu plnenia neumožňuje ich odstránenie
spôsobmi v mieste dodania; v tomto prípade je predávajúci povinný na svoje náklady dopraviť príslušnú časť
predmetu plnenia alebo celý predmet plnenia z miesta dodania do svojho servisného pracoviska alebo do
najbližšieho pracoviska svojho servisného partnera a následne po odstránení vád na svoje náklady dopraviť
príslušnú časť predmetu plnenia alebo celý predmet plnenia do miesta dodania.
Predávajúci znáša všetky náklady spojené s odstránením vád predmetu plnenia, najmä náklady na prácu
spojenú s odstránením vád, náklady na obstaranie častí zariadenia, ktorými majú byť nahradené vadné časti
predmetu plnenia a náklady na dopravu s tým súvisiacu.

čl. 6. OSOBITNÉ UJEDNANIA, PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do
5 dní.
6.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
a) Zmluva o dielo
b) Ponuka zhotoviteľa
c) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo
6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena predmetu plnenia bude uhradená po uvedení zariadenia do
prevádzky a podpisu preberacieho protokolu na celkový predmet plnenia oboma zmluvnými stranami.
Výzva na predloženie ponúk
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Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry bude dodací list a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí
predmetu plnenia podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru
minimálne v štyroch vyhotoveniach najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia kupujúcim.
Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 60 dní od jej doručenia kupujúcemu. Peňaţný záväzok
kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v
prospech účtu predávajúceho. Úhrada sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.
V prípade ak je na vystavenej faktúre uvedené iné číslo účtu predávajúceho, je kupujúci bez ohľadu na
túto skutočnosť oprávnený uhradiť príslušnú cenu na účet predávajúceho uvedený v hlavičke tejto
zmluvy. Faktúra (daňový doklad) predávajúceho musí obsahovať nasledovné náležitosti: - obchodné
meno predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho identifikačné
číslo pre daň z pridanej hodnoty, - bankové spojenie predávajúceho (názov a adresa banky
Predávajúceho, SWIFTkód), - číslo bankového účtu (v tvare IBAN), - názov kupujúceho, adresu jeho
sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z
pridanej hodnoty, ak mu je pridelené, - poradové číslo faktúry, - dátum dodania predmetu plnenia, ak
tento dátum moţno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, - dátum vyhotovenia faktúry,
množstvo a druh dodaného tovaru, - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie
sú obsiahnuté v jednotkovej cene, - sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch,
ak predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť
DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
6.4. Zmluvné strany sa dohodli, ţe v prípade, ak faktúra predávajúceho nebude obsahovať náleţitosti
uvedené v predchádzajúcom bode, je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na opravu
alebo doplnenie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti
začne plynúť odo dňa doručenia riadne a správne vystavenej faktúry kupujúcemu.
6.5. Zmluvné strany sa dohodli, ţe v prípade, ak kupujúci neurčí inak, bude akékoľvek peňaţné plnenie
strany kupujúceho predávajúcemu prednostne pouţité na úhradu istín pohľadávok predávajúceho
voči kupujúcemu a aţ po úplnom uhradení istín všetkých pohľadávok na úhradu ich príslušenstva.
V prípade existencie viacerých pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu sa takéto peňažné
plnenie použije najprv na úhradu istiny pohľadávky najskôr splatnej.

6.7 OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY
6.7.1 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 sa
zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre
realizáciu danej zákazky, je podmienkou aby v takomto prípade zamestnali na realizáciu predmetnej
aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky, ktoré spĺňajú aspoň jeden z
nasledovných predpokladov:
patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce podľa § 8 zákona č. 5/2004
Z.z. o službách zamestnanosti a počas doby plnenia tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ v mieste
zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia.
čl. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa
po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou
zmluvy o dielo.
7.2 K ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť:
- písomnou dohodou so súhlasom oboch zmluvných strán,
- ukončením činnosti zhotoviteľa.
7.3. Ostatné dojednania, nepostihnuté touto zmluvou, sa riadia podľa Obchodného
zákonníka v platnom znení.
7.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po dva výtlačky.
Výzva na predloženie ponúk
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7.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá
v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení
k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.
V Dedačove:

V

Dátum: ........................

Dátum: ........................

Za objednávateľa:
…..........................................
Ing.Peter Pichoňský – starosta obce

Výzva na predloženie ponúk
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