Mesto Kolárovo,
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
zákazka na dodanie tovaru (poskytnutie služby) podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávania o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len ako „ZVO“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ (VO) v zmysle §7 ods.1. písm.
b Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ZVO).
Úradný názov:
IČO:
Sídlo VO:

Mesto Kolárovo
00306517
Mesto Kolárovo, Mestský úrad Kolárovo,
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
Árpád Horváth primátor mesta
00306517. 2021014776, IČDPH: nie
SLSP Kolárovo
SK68 0900 0000 0000 2639 5098
+421 35 7900 911
www.kolarovo.sk

Štatutárny zástupca:
IČO,DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu:
Telefón:
Web:
Kontaktné osoby obstarávateľa:
vo veciach zákazky:
Ing.Imrich Mészáros
Telefón:
0905 935 829
E-mail:
stavebne@kolarovo.sk
vo veciach verejného obstarávania: Ing. Margita Gőghová
Telefón:
035/7900914, 0915728135
E-mail:
skolske@kolarovo.sk

2. Názov predmetu obstarávania:
„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko Ul. školská“
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):
Hlavný kód CPV:
Príprava projektov a návrhov , odhad nákladov CPV: 71242000-6
4. Opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na výstavbu
parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá v k. ú. Kolárovo na parcele č. 1366, kolmo
na miestnu komunikáciu ulice Školská (kolmým státim) v počte 10 ks pre veľké osobné
automobily podskupiny O2, šírkou primerane zväčšenou oproti STN s prihliadnutím na
účel využitia (pre výstup a nástup žiakov základnej školy na ulici Školská 6 ako aj Rábska
14) – situovaním v zelenej ploche pri oplotení areálu ZŠ Mateja Korvina s VJM (pri
telocvični).
Súčasťou projektovej dokumentácie bude:
a) Súhrnná technická správa
b) Výkresová časť + trvalé a dočasné dopravné značenie
c) Rozpočet s výkazom výmer
d) Súhlas dotknutých štátnych orgánov a správcov podzemných inžinierskych sietí
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5. Cena:
Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: ako cena celkom bez
DPH, výška a sadzba DPH a cena celkom vrátane DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní a jeho
cenová ponuka sa považuje za výslednú cenu bez ohľadu na to, či medzičasom bude
platiteľom DPH:
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
Je stanovená vo výške: 1.900,00 Eur bez DPH , (spolu s DPH 2.280,00 Eur)
V prípade, ak je ponuková cena uchádzača vrátane DPH vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom spolu s DPH, môže verejný
obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju a zrušiť
tento postup výberu dodávateľa služby.
7. Rozdelenie predmetu na časti: NIE
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
8. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: najnižšia cena
10. Lehota dodania predmetu zákazky: do 30.09.2021 do 14,00 hodín.
Miesto poskytnutia služieb: Mesto Kolárovo, Mestský úrad, Kostolné nám. č. 1, 94603
Kolárovo.
11. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2021
12. Lehota na predkladanie ponúk: do 16.06.2021 do 12:00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: osobne, alebo poštou na adresu: Mesto Kolárovo, Kostolné
nám. č. 1, 946 03 Kolárovo (budova Mestského úradu v Kolárove).
a) V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému
obstarávateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci.
b) Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať.
Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb
a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk;
c) Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach. Obálka musí
byť zreteľne označená nápisom:
„V.O. – projekt-parkovisko Ul. školská - neotvárať!“, ako aj obchodným názvom
uchádzača!
14. Podmienky účasti uchádzačov:
a) Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie
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dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom
vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať
práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
a)
Všeobecné pokyny:
1. Jazyk ponuky: Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.
2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne
musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je
úradný preklad do slovenského jazyka.
b)

Podmienkou účasti na tomto verejnom obstarávaní je ,aby ponuka obsahovala
nasledovné doklady a údaje:
1. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ
pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčame
používanie vzoru v prílohe „Identifikačné údaje uchádzača“ .
2. Vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto výzvy, že predložené údaje
a doklady sú pravdivé, kompletné, vyhlásenie uchádzača o súhlase s podmienkami
súťaže. Povinné použitie prílohy č. 2 tejto výzvy.
3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – povinné použitie
vzoru v prílohe č. 4 – „Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie
ponúk“. Cena sa určí podľa prílohy č. 3 tejto výzvy.
4. Vyplnený a podpísaný návrh obchodných podmienok určených v prílohe č. 6 tejto
výzvy.
5. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy
ďalšie doklady:
1. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu. U právnických osôb
napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
živnostenského registra (stačí fotokópia);
b) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.
c) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky
podmienky účasti a ponúkol najvýhodnejšiu ponuku podľa prílohy č. 4 tejto výzvy.
d) S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o vykonaní diela.
e) Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy,
verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.
f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, alebo ani
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jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto
výzve.
g) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania
z nasledovných dôvodov:
• Nebude predložená žiadna ponuka,
• Ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky výzvy požiadavky na predmet zákazky,
• Zmenia sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
h) Cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky
i) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi.
j) Verejný obstarávateľ na vykonanie predmetu zákazky neposkytuje zhotoviteľovi
preddavky ani zálohové platby.
k) Splatnosť faktúry - 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Platba sa
bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry.
l) Zákazka bude hradená z finančných prostriedkov z úveru.
Prílohy:
Príloha č. 1 - Identifikačné údaje uchádzača (záujemcu)
Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3 - Spôsob určenia ceny
Príloha č. 4 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,
Príloha č. 5 - Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia,
Príloha č. 6 - Obchodné podmienky
S úctou,
V Kolárove, dňa 07.06.2021

.................................................
Árpád Horváth
primátor mesta
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Príloha č. 1
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA/ ZÁUJEMCU
Názov zákazky:
„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko Ul. školská“

Obchodný názov :
Sídlo podnikania:
Štát:
Štatutárny zástupca:
Kontaktné údaje:
IČO:
DIČ: ........................ IČDPH:
IBAN:........................................................
Banka:....... ..............................
BIC:.................................................

Kontaktná osoba:
Tel, email kontaktnej osoby:

tel.:
email:

V .................................... , dňa .............................. 2021

..................................................
konateľ
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Príloha č. 2
VYHLÁS ENI E
Názov zákazky:
„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko Ul. školská“
Uchádzača/záujemcu :
.............................................................................................................................................
1. Vyhlasujem(e), že súhlasím(e)
s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky
ktoré určil verejný obstarávateľ.
a) s „Opisom predmetu zákazky“ uvedeným v bode 4. tejto výzvy
b) so „Spôsobom určenia ceny“ uvedeným v prílohe č. 3 tejto výzvy,
c) s „Obchodnými podmienkami uvedenými v prílohe číslo 6, tejto výzvy,
2. Vyhlasujem(e), že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujem(e), že nemám(e) uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu v zmysle §32 ods. 1 písm. f) ZVO.
4. Vyhlasujem(e), že sme sa nedopustili v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti
ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných
predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
5. Vyhlasujem(e), že sme sa nedopustili v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s
týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7. „Konflikt záujmov“: Vyhlasujem(e), že súhlasím(e) že v súvislosti s uvedeným postupom
zadávania zákazky:
a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa,
ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k
zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
b) som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné,
pravdivé a úplné informácie.

Dátum: ........................................

Podpis: ............................................
( vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača
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Príloha č. 3
Spôsob určenia ceny zákazky
Názov zákazky:
„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko Ul. školská“
1. Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
2. Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa
nesmie meniť smerom nahor počas doby realizácie zákazky. Akékoľvek zmeny sa
môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
3. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné
miesta.
4. Navrhovaná celková cena musí obsahovať cenu, ktorá zohľadní požiadavky na
predmet zákazky. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov
a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi.
5. Jednotlivé zložky ceny v prípade keď ich charakter vyžaduje osobitné vyčíslenie treba
uviesť konkrétne nie len s odvolávkou na príslušný právny predpis.
6. Ceny podľa horeuvedených uchádzač zapracuje do „Návrhu uchádzača na
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“ podľa prílohy č. 4 tejto výzvy.
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Príloha č.4

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
SÚŤAŽNÁ PONUKA
Názov zákazky:
„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko Ul. školská“

1. Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
Konateľ spoločnosti:
IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zastúpený:

Druh premetu

Cena bez DPH v
€

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie –
- parkovisko Ul. školská
Spolu s DPH v €

Platca DPH:

áno – nie

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

Dátum: .................................

Podpis: ...........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
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Príloha č. 5
Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko Ul. školská“

Víťazom verejného obstarania bude uchádzač, ktorý podľa prílohy č. 4 tejto výzvy predloží
„Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“, najnižšiu cenu.
Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré neboli vylúčené.
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Príloha č. 6.
„Obchodné podmienky“
„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko Ul. školská“

Obchodné podmienky pre zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
(uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi)
Zmluvné strany
Zhotoviteľ:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
(ďalej len ,,zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ:
Názov:
Mesto Kolárovo
So sídlom :
Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Zastúpený :
Árpád Horváth – primátor mesta
IČO :
00306517
DIČ:
2021014776
Bankové spojenie :
SLSP Kolárovo
Číslo účtu IBAN:
SK68 0900 0000 0000 2639 5098
Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy:
Ing. Imrich Mészáros,
Kontakt:
Tel. č.: 0905 935 829
e-mail : stavebne@kolarovo.sk
(ďalej ako „objednávateľ“)
Úvodné ustanovenia
Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok postupu podľa § 117 zákazka s nízkou
hodnotou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na predmet zákazky:
„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko Ul. školská“
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1. PREDMET ZMLUVY, DIELA
1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vlastným menom a za podmienok ďalej stanovených v tejto
zmluve vykoná pre objednávateľa:
Predmetom zmluvy je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na výstavbu
parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá v k. ú. Kolárovo na parcele č. 1366, kolmo na
miestnu komunikáciu ulice Školská (kolmým státim) v počte 10 ks pre veľké osobné
automobily podskupiny O2, šírkou primerane zväčšenou oproti STN s prihliadnutím na účel
využitia (pre výstup a nástup žiakov základnej školy na ulici Školská 6 ako aj Rábska 14) –
situovaním v zelenej ploche pri oplotení areálu ZŠ Mateja Korvina s VJM (pri telocvični).
Súčasťou projektovej dokumentácie bude:
a) Súhrnná technická správa
b) Výkresová časť + trvalé a dočasné dopravné značenie
c) Rozpočet s výkazom výmer
d) Súhlas dotknutých štátnych orgánov a správcov podzemných inžinierskych sietí
1.2. Objednávateľ sa zaväzuje predmet diela prevziať bez vád a nedorobkov brániacich
užívaniu diela a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu.
2. Prevod vlastníctva
2.1. Prevod vlastníctva nastane podpísaním preberacieho protokolu a odstránením
nedostatkov podľa bodu č. 5.1 tejto zmluvy.
3. CENA
3.1. Za vykonanie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú odmenu:
........................................ Eur bez DPH , s DPH spolu .................................... Eur
Pokiaľ zhotoviteľ nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v zmluve upozorní a jeho
cenová ponuka sa považuje za výslednú cenu bez ohľadu na to, či medzičasom bude
platiteľom DPH.
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.
Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cena je pevná a počas vykonávania diela sa
nebude meniť.
Platba bude prevedená na účet zhotoviteľa do 30 dní po odovzdaní diela. Podkladom pre
fakturáciu bude zhotoviteľom vystavená faktúra a odberateľom potvrdený preberací protokol.
3.2. V prípade, že nebude dodržaná lehota splatnosti faktúry zhotoviteľa, uhradí objednávateľ
zhotoviteľovi za každý deň meškania úroky z omeškania vo výške 0,01 % z celkovej
fakturovanej sumy.
3.3. Zhotoviteľom predložená faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného a daňového
dokladu podľa platných právnych predpisov, a má obsahovať aj nasledovné údaje z tejto
zmluvy:
- názov predmetu,
- špecifikáciu jednotlivých prvkov sady, jednotkovú cenu bez DPH, a sadzbu DPH,
- zmluva zo dňa,
- miesto plnenia a dátum dodania.
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V prípade, že faktúra nebude spĺňať všetky vyššie uvedené náležitosti, je objednávateľ
oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi a žiadať jej opravu, príp. doplnenie. Po opätovnom
doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.
4. DODACIE PODMIENKY
4.1. Doba plnenia: Zhotoviteľ je povinný odovzdať predmet zmluvy, diela do 30.09.2021 do
14,00 hodín. Zmena termínu dodania predmetu zmluvy, diela je možná len písomnou
dohodou zmluvných strán.
4.2. Predĺženie doby plnenia: môže byť zmenené len písomnou dohodou zmluvných strán.
4.3. Miesto dodania predmetu zmluvy, diela: Mestský úrad Kolárovo, Kostolné nám. 1, 94603
Kolárovo. Toto miesto môže byť zmenené len písomnou dohodou zmluvných strán.
5. PREVZATIE PREDMETU ZMLUVY
5.1. Po ukončení diela odovzdá zhotoviteľ predmet zmluvy, diela protokolárne
objednávateľovi, pričom v preberacom protokole je objednávateľ povinný zaznamenať vady
zistené pri prevzatí diela. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný viditeľné a zaznamenané
vady odstrániť v lehote 14 dní od odovzdania diela.
6. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
6.1. Objednávateľ je povinný :
- poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť na riadne a včasné vykonanie
diela
6.2. Objednávateľ určuje nasledovných zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení
rokovať so zhotoviteľom o veciach operatívneho charakteru, ako aj o prevzatí predmetu
zmluvy, diela: Ing.Imrich Mészáros, Kontakt: Tel. č.: 0905 935 829,e-mail:
stavebne@kolarovo.sk
6.3. Zhotoviteľ určuje nasledovných zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení rokovať
s objednávateľom o veciach operatívneho charakteru, súčinnosti, pripravenosti na montáž ako
aj o prevzatí diela: Ing. Imrich Mészáros, Mgr. Marián Kincel.
7. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA
7.1. Zhotoviteľ je povinný:
a) vykonať predmet zmluvy, dielo riadne a včas podľa ustanovení tejto zmluvy,
b) odovzdať predmet zmluvy, dielo v dohodnutom termíne a poskytnúť súčinnosť pri
preberaní diela,
8. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi neodborným
vykonávaním diela. Nezodpovedá však za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neposkytnutia
potrebnej súčinnosti objednávateľa, alebo používaním predmetu diela v rozpore s jeho
určením.
9. OSOBITNÉ DOJEDNANIA
9.1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zmluvnej pokute pre prípad omeškania zhotoviteľa
s realizáciou a odovzdaním diela, a to vo výške 0,01 % za každý deň omeškania, najviac
však do výšky 50 % z hodnoty diela. Podkladom pre výpočet zmluvnej pokuty bude suma
rovnajúca sa výške ceny nevykonanej časti diela počnúc dátumom dohodnutej lehoty na
odovzdanie diela.
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9.2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ zhotoviteľ bude v omeškaní
s odovzdaním diela o viac ako 45 dní po dohodnutom termíne. O úmysle odstúpiť od zmluvy
musí objednávateľ informovať zhotoviteľa min. 7 dní vopred.
9.3. Objednávateľovi nevzniká nárok na zmluvnú pokutu za omeškanie odovzdania diela,
pokiaľ k omeškaniu došlo bez zavinenia zhotoviteľa, v zmysle bodov 4.2 tejto zmluvy.
10. ZAVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1. Táto zmluva je vyhotovená v jazyku slovenskom v štyroch exemplároch, z ktorých
každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia zmluvy.
10.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a je potrebné ich označovať
ako dodatky. Vyhotovené budú taktiež v slovenskom jazyku.
10.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webstránke mesta. Za povinné zverejnenie zmluvy
zodpovedá objednávateľ.
10.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými
objednávateľom.
10.5. Právny vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodný zákonníkom.
10.6. Prílohy podľa textu zmluvy sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

V Kolárove dňa ..........................

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

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

............................................
Árpád Horváth
Primátor mesta Kolárovo

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