Pôdohospodárska platobná agentúra

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí

Výzva na súťaž
Obec Prietržka
Prietržka 57, 908 49 Prietržka, IČO: 00309877

Vec: Výzva na súťaž
Obec Prietržka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Vybudovanie kamerového systému v obci Prietržka“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

2.

Názov verejného obstarávateľa:

Obec Prietržka

Sídlo:

Prietržka 57, 908 49 Prietržka

Štatutárny zástupca:

Peter Flamík – starosta obce

IČO:

00309877

DIČ:

2021093866

IČ DPH:

---

Tel.:

+421 34 668 22 84, +421 907 921 763

Fax:

---

E-mail:

starosta@prietrzka.sk

Internetová stránka:

https://www.prietrzka.sk

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu.:

SK35 5600 0000 0026 0042 9002

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obchodné meno:
Adresa :
IČO:

MP Profit PB, s.r.o.
Podzámska 34/A, 940 02 Nové Zámky
50 068 849
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Kontaktná osoba:
Telefón:
Email:

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí

Monika Istenesová
0902 719 228
monika.istenesova@mpprofit.sk

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Monika Istenesová

4.

Predmet obstarávania:
Predmet: Tovary
Názov zákazky: „Vybudovanie kamerového systému v obci Prietržka“
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je vybudovanie kamerového systému v obci Prietržka. Vychádza z potreby
skvalitniť ochranu života, zdravia, majetku obyvateľov a majetku obce. Projekt je zameraný na
znižovanie páchania trestných činov a priestupkov.
Hlavným cieľom je eliminovať a zabraňovať páchaniu trestnej činnosti vo vybraných lokalitách obce
a to predovšetkým, kde je väčšia koncentrácia a pohyb občanov.
Vybudovaním kamerového a bezpečnostného systému sa bude posilňovať dozor a prevencia nad
verejným poriadkom. Týmto spôsobom bude zabezpečená ochrana zdravia a majetku obyvateľov,
ako i majetku fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území obce.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe 1 – Projektová dokumentácia
a v Prílohe 2 – Výkaz výmer tejto Výzvy.
Variantné riešenie/ Ekvivalentné riešenie:
Variantné riešenie: neumožňuje sa
Ekvivalentné riešenie: V prípade ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný
obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len
„ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:
- Uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v
ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových položiek,
obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom
rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok,
zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa
súťažných podkladov.
- Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný názov
materiálu alebo výrobku, ktorý bol vo výkaze výmer označený obchodným názvom, bude mať verejný
obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne výrobkom,
ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ.
- Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických
zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam (kvalitatívnym, technickým
a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ
vo výkaze výmer. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa.
Kód CPV:
Hlavný kód CPV: 35125300-2

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Kúpna zmluva (k nahliadnutiu - Príloha č 4 tejto Výzvy).
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Uchádzač Návrh zmluvy nevypĺňa do Cenovej ponuky! Verejný obstarávateľ uzavrie
zmluvu s úspešným uchádzačom. Návrh zmluvy sĺúži uchádzačovi iba na oboznámenie sa s
obchodnými podmienkami. Uchádzač predložením svojej ponuky súhlasí so zmluvnými
podmienkami – súhlas vyjadrí v prílohe č. 3 tejto výzvy.
6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Podrobná špecifikácia predmetu
zákazky sa nachádza v Prílohe 1 a 2 tejto Výzvy.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 29 073,00 EUR bez DPH

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania predmetu zákazky: katastrálne územie: Prietržka, obec: Prietržka, okres: Skalica,
kraj: Trnavský.
Termín dodania predmetu zákazky: Lehota realizácie bude do 1 mesiaca od doručenia písomnej
výzvy na plnenie Zmluvy Kupujúceho Predávajúcemu, podľa Podrobnej špecifikácie predmetu
zákazky v Prílohe 1 a 2 tejto Výzvy, resp. ponuky víťazného uchádzača.

9.

Súťažné podklady k výzve na súťaž: bez úhrady sú súčasťou Výzvy

10. Financovanie predmetu zákazky: Európska únia, štátny rozpočet SR prostredníctvom: Program
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry, číslo výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 22/PRV/2017.
11. Lehota na predloženie ponuky: 24.11.2017, do 10:00 hod.
12. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom, poštou, kuriérom alebo osobne na adresu uvedenú
v bode 2 tejto Výzvy. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku v pracovných
dňoch od 8.00 do 17:00 hod, dňa 24.11.2017 do 10:00 hod.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za požadovaný predmet zákazky v EUR bez
DPH.
Pravidlá a spôsob vyhodnotenia ponúk: Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky
bude priradené prvé miesto, ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane
ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.
14. Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady v pôvodnom jazyku a súčasne
doložené prekladom do slovenského jazyka (úradný preklad).
Forma ponuky a počet vyhotovení (v prípade predloženia osobne, poštou alebo kuriérom):
a) písomne predložená ponuka v listinnej podobe musí spĺňať požiadavky uvedené v tejto výzve
na predloženie cenovej ponuky, cenová ponuka sa predkladá v dvoch origináloch
b) cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke
c) označenie obálky:
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Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodný názov
Sídlo

MP Profit PB, s.r.o.
Podzámska 34/A
94002 Nové Zámky
„VO_ KAMERY-Prietržka“

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – podľa Prílohy 3 tejto
výzvy Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu (celkovú cenu)
za požadovaný predmet zákazky v EUR bez DPH.
Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V
ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná celková cena
predmetu zákazky bez DPH, v eurách.
V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná celková
cena predmetu zákazky v eurách. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH,
uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR a skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou
pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
V prípade, ak úspešný uchádzač nebude platca DPH a v čase účinnosti Zmluvy o dielo sa
zmení postavenie uchádzača na platcu DPH, bude celková cena za predmet zákazky
nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.

b.

Ponukový rozpočet – vyplnený výkaz výmer podľa Prílohy 2 tejto Výzvy, predložený
v tlačenej aj elektronickej podobe vo formáte .xls. V prípade predloženia cenove ponuky
prostredníctvom e-mailu, postačí predložiť nacenený výkaz výmer v elektronickej podobe
vo formáte .xls.

c.

Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné
práce: originál, úradne overená fotokópia, fotokópia alebo vytlačený z internetu (výpis z
Obchodného registra alebo Živnostenského registra, alebo v Prílohe 3 uviesť odkaz – link
na príslušný register (www.orsr, www.zrsr.sk) alebo na Zoznam hospodárskych subjektov
vedeným Úradom pre verejné obstarávanie).

d.

Kópiu dokladu, že uchádzač - dodávateľ systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie
pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí, má
oprávnenie na prevádzkovanie technickej služby v zmysle § 68 zákona 473/2005 Z. z.
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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15. Otváranie ponúk: 24.11.2017, o 11:00 hod, miesto: MP Profit PB, s.r.o., kancelária: Podzámska
34/A, 940 02 Nové Zámky, 1. Poschodie
16. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné.
17. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2017
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Monika Istenesová
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy podľa Prílohy 4 tejto Výzvy. Verejný
obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. Zmluva musí byť uzatvorená v
súlade s podmienkami uvedenými v tejto Výzve a s ponukou úspešného uchádzača.
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom zmluvy
vyplnený návrh Kúpnej zmluvy podľa prílohy 4 tejto Výzvy a podľa cenovej ponuky víťazného
uchádzača – v štyroch vyhotoveniach, podpísaný a opečiatkovaný štatutárnym zástupcom
víťazného uchádzača. Ponukový rozpočet bude pri každom rovnopise zmluvy priložený v
tlačenej verzii ako aj v elektronickej verzii vo formáte .xls na CD/DVD.
Súčasťou každého rovnopisu zmluvy budú nasledovné doklady:
- Kópia dokladu, že dodávateľ systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania
osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí, má oprávnenie na
prevádzkovanie technickej služby v zmysle § 68 zákona 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb
v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a
zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné
financie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných
informácii podľa § 117 ZVO. Tento súhlas úspešný uchádzač ako predávajúci musí udeliť v zmluve
bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním tovarov, služieb, prác kedykoľvek počas platnosti
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných
podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Medzi oprávnené
osoby na výkon kontroly/auditu patria najmä:
•
Poskytovateľ a ním poverené osoby,
•
Útvar následnej finančnej kontroly a nimi 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 písme a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
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20. Dôvody na zrušenie použitého postupu
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená žiadna ponuka,
- žiadny uchádzač nesplní podmienky účasti,
- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,

S úctou

Prietržka, 15.11.2017

..........................................................
Peter Flamík, starosta obce

Prílohy:
Príloha 1 – Projektová dokumentácia
Príloha 2 – Výkaz výmer
Príloha 3 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha 4 – Návrh Kúpnej zmluvy - iba k nahliadnutiu !– uchádzač nevypĺňa do Cenovej ponuky.
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Príloha 3 Výzvy na predloženie ponuky:
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Identifikačné údaje uchádzača*:
Obchodný názov*:
Sídlo*:
IČO*:
DIČ / IČ DPH*:
Štatutár/ štatutári*:
Kontaktná adresa*:
Kontaktná osoba*:
E-mail*:
Pevná linka:
Mobil*:
link
na
príslušný
register
(www.orsr, www.zrsr.sk) alebo na
Zoznam
hospodárskych
subjektov:
Fax:
webová stránka uchádzača:
Názov zákazky:

Vybudovanie kamerového systému v obci Prietržka
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
„Celková cena za požadovaný predmet zákazky v EUR bez DPH“
Cena celkom bez DPH (EUR)*
DPH .......*% (EUR)*
Cena celkom s DPH
(EUR)*
PLATCA DPH

ÁNO**

NIE**

Predložením cenovej ponuky vyhlasujem, že súhlasím s obchodnými podmienkami v Návrhu Kúpnej
zmluvy (príloha č. 4 Výzvy)
Pečiatka, podpis*

.......................................................
Poznámka:

Dátum vyhotovenia ponuky*:

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

uchádzač je povinný vyplniť všetky údaje označené „*“
„**“ - Nehodiace sa preškrtne
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Príloha 4 Výzvy na predloženie ponuky:
Návrh Kúpnej zmluvy

(návrh)
Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a
doplnkov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zniní
neskorších predpisov (ďalej iba „Zmluva“)

Kupujúci:

Obec Prietržka

Sídlo:

Prietržka 57, 908 49 Prietržka

Zastúpený:

Peter Flamík – starosta obce

IČO:

00309877

DIČ:

2021093866

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu.:

SK35 5600 0000 0026 0042 9002
(ďalej len „Kupujúci“)

Predávajúci:

doplní uchádzač /podľa výpisu z OR resp. ŽR/

Sídlo:
Zapísaný v:
Zastúpený:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Predávajúci“)

8

Pôdohospodárska platobná agentúra

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí

Článok 1
PREDMET ZMLUVY
1.1.

Pod pojmom „Predmet kúpy“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie dodávka a montáž zariadení podľa
prílohy č. 1: Ponukový rozpočet (víťazná ponuka Predávajúceho) a prílohy č. 2: Projektová
dokumentácia.

1.2.

Predmetom tejto Zmluvy je

1.3.

1.2.1.

záväzok Predávajúceho dodať a namontovať Predmet kúpy a odplatne previesť na Kupujúceho
vlastnícke právo k Predmetu kúpy definovanom v bode 1.1. Zmluvy, a

1.2.2.

záväzok Kupujúceho prevádzaný Predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

Predávajúci prevádza Predmet kúpy do výlučného vlastníctva Kupujúceho v celku.
Článok 2
DODANIE PREDMETU KÚPY

2.1.

Predávajúci dodá Predmet kúpy Kupujúcemu v lehote do 1 mesiaca od doručenia písomnej výzvy na
plnenie Zmluvy Kupujúceho Predávajúcemu.

2.2.

Kupujúci má lehotu 10 dní na prezretie dodaného Predmetu kúpy a dokumentácie pred podpisom
odovzdávajúceho protokolu.

2.3.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Predmetu kúpy je úspešné vykonanie všetkých skúšok
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto
skúškach podmieňujú prevzatie diela.

2.4.

Kupujúci nie je povinný prevziať Predmet kúpy alebo jeho časť (ďalej len "dodávka"), ak nie je dodávka
riadne ukončená, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu dodávky alebo jej časti,
vykazuje dodávka alebo jej časť vady alebo nedorobky.

2.5.

Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch dodávky stanovených touto Zmluvou,
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.

2.6.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti technickej špecifikácii, najmä nedokončená
inštalácia alebo nastavenia. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky sa nedorobky považujú za vady
dodaného predmetu kúpy.

Článok 3
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je stanovená dohodou na základe výsledku verejného
obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov
a predstavuje bez DPH ................. doplní uchádzač..................... €, DPH predstavuje sumu ................
doplní uchádzač............................ € a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa Kupujúci zaväzuje
Predávajúcemu uhradiť, predstavuje sumu .............. doplní uchádzač............................. €. Zmluvné strany
prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a
zohľadnené všetky náklady Predávajúceho spojené s dopravou a montážou jednotlivých položiek
Predmetu kúpy. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.

3.2.

Kupujúci je povinný za dodanie a montáž Predmetu kúpy zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu.

3.3.

Predávajúci je oprávnený vystavoviť faktúru po uskutočnení celej dodávky bez vád a nedorobkov, na
základe obojstranne potvrdeného Dodacieho listu a Preberacieho protokolu. Splatnosť faktúry je do 30
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu, a to po protokolárnom prevzatí.
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3.4.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych
predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je Kupujúci oprávnený
túto vrátiť Predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po
doručení opravenej alebo doplnenej faktúry Kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať aj sprievodný text:
„Financované z prostriedkov EPFRV“. Ak Predávajúci neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný
údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti
začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Kupujúceho.

3.5.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania
finančných prostriedkov Kupujúcemu (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle Zmluvy o
poskytnutí NFP.

3.6.

V prípade, ak Predávajúci nebol platca DPH a v čase účinnosti tejto Zmluvy sa zmení postavenie
Predávajúceho na platcu DPH, je cena podľa bodu 3.1. tohto článku nemenná a je považovaná na úrovni
s DPH.
Článok 4
ZÁRUKA A ZMLUVNÉ POKUTY

4.1.

Predávajúci poskytuje na Predmet kúpy záruku. Predávajúci zodpovedá za to, že Predmet kúpy bude
mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám
technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré
má Predmet kúpy v čase jeho odovzdania Kupujúcemu, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

4.2.

Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy podpísaním
Preberacieho protokolu. Záručná doba sa končí uplynutím 24 mesiacov plynúcich od odovzdania
Predmetu kúpy.

4.3.

Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád dodávky do 24 hodín od doručenia
oznámenia vady Kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom
čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady Kupujúcim, pokiaľ sa nedohodol s
Kupujúcim inak. Pri vadách dodávky uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí dodávky sa za
doručenie oznámenia vady Predávajúcemu považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými
stranami.

4.4.

Ak Predávajúci neodovzdá Predmet kúpy riadne (bez vád) a včas, je Kupujúci oprávnený požadovať od
Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH, a tiež
zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH za každý začatý deň omeškania
s odovzdaním Predmetu kúpy riadne (bez vád) a včas.

4.5.

Ak Predávajúci nezačne odstraňovať Kupujúcim oznámenú vadu včas, alebo ak Predávajúci neodstráni
vadu včas, je Predávajúci povinný Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každú
vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Predávajúci pristúpi k odstraňovaniu vady.

4.6.

Predávajúci je povinný zmluvné pokuty zaplatiť na základe výzvy Kupujúceho v lehote ním stanovenej,
ktorá nemôže byť kratšia ako 15 dní. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou,
a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
Článok 5
OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doložka plnenia zmluvy )

5.1.

Predávajúci 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 osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
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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.

5.2.

Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej
zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania
iného dôvodu v nadväznosti na doručenie Rozhodnutia o neschválení príslušnej Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok alebo od doručenia neschválenia príslušného verejného obstarávania poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku.

6.2.

Predávajúci sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ktorý
tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy, ako aj sa zaväzuje predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto
podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu Zmluvy.

6.3.

Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním tovarov, služieb,
prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle
Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Medzi oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu patria najmä:
Poskytovateľ a ním poverené osoby,
Útvar následnej finančnej kontroly a nimi 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 písme a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.







6.4.

Predávajúci sa zaväzuje, že na základe požiadavky Kupujúceho v súlade s požiadavkami príslušných
riadiacich a kontrolných orgánov predloží Kupujúcemu akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto
zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

6.5.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Od nadobudnutia jej účinnosti, do protokolárneho odovzdania a
prevzatia Predmet kúpy bez vád a nedorobkov Kupujúcim, v súlade s Kúpnou zmluvou.

6.6.

Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované,
číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto
zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie
dodatku musí byť v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6.7.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve si ponechá Kupujúci a dve Predávajúci.

6.8.

Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na
základe svojej slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
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Prílohy:
Príloha č. 1: Ponukový rozpočet (v tlačenej verzii a elektronickej na CD/DVD vo formáte .xls)
Príloha č. 2: Projektová dokumentácia
Príloha č.3: Oprávnenie na prevádzkovanie technickej služby v zmysle § 68 zákona 473/2005 Z. z. o
poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

za Predávajúceho

za Kupujúceho

v................................. dňa ......................

v Prietržke, dňa ......................

________________________

_______________________
Peter Flamík, starosta obce
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