Číslo spisu:2749/2021
Kolárovo, dňa 03.08.2021

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
IČO:
DIČ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Telefón/fax
e-mail:

Mesto Kolárovo
00306 517
2021014778
Kostolné námestie č.1, 946 03 Kolárovo
Horváth Árpád – primátor
26395098/0900
035/79000937 / 035 7900933

fekete@mestokolarovo.sk

Kontaktné osoby:
vo veciach zákazky:
Telefón:
Email:
vo veciach verejného obstarávania:
telefón:
E-mail:

Mgr. Tomáš Fekete
035/7900937
fekete@mestokolarovo.sk
Ing. Margita Gőghová
035/7900914
goghova@mestokolarovo.sk

2. Predmet a opis zákazky
Predmet zákazky sa skladá z dvoch častí s možnosťou ich rozdelenia pri podaní cenovej
ponuky:

2.A.- Prevencia a ochrana proti požiarom „OPP“, CPV kód: 75251100 – 4 Požiarnické
Služby,
2.B- Prevencia pri ochrane zdravia a v oblasti bezpečnosti práce „BOZP“, CPV kód:
71317200-5. Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosti práce.
Predmet zákazky verejný obstarávateľ žiada vykonať na nasledovných prevádzkach:
Miesto výkonu predmetu obstarávania
podľa bodu 2A, 2B tejto výzvy:
v Kolárove
chata Čergov
Dom Dôchodcov- klub – Ul.Dlhá
Dom ľudových tradícií – Ul.studená strana
Budova pohrebníctva- Ul.mostová
Bývalý dom služieb - Admin.budova-Kostolné mán.32
Zdravotné stredisko+lekáreň-Brnenské nám.
Dom služieb- ul. Staničná č.2
Čarda Veľký Ostrov
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•

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah podľa predmetu v bode 2A:
Poskytovanie služieb súvisiacich s ochranou pred požiarmi, (ďalej len „OPP“) na
základe mandátnej zmluvy s predpokladanou účinnosťou od 01.09.2021.Požaduje
sa komplexné zabezpečenie realizácie výkonu služieb v oblasti OPP v súlade so
zákonom č. 314/2001 Z.z. V rámci OPP verejný obstarávateľ požaduje:
a) Zastávanie funkcie technika OPP,
b) vykonávanie periodických školení a odbornú prípravu zamestnancov,
c) vedenie, aktualizácia a udržiavanie predpísanej dokumentácie OPP,
d) poskytovanie poradenstva v oblasti OPP a odbornej pomoci pri odstraňovaní
nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného dozoru a inšpekcie,
e) predkladanie informácií o stave a vývoji OPP na pracoviskách, v budovách,
návrhov na riešenie stavu OPP vrátane opatrení na znižovanie alebo
odstraňovanie rizík,
f) vedenie záznamov v požiarnej knihe v zmysle platných predpisov,
g) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
h) realizáciu cvičného požiarneho poplachu (raz ročne) vrátane jeho vyhodnotenia
a opatrení na odstránenie nedostatkov,
i) zúčastniť sa kontrol zo strany štátneho požiarneho dozoru,
j) plniť opatrenia orgánov vykonávajúcich štátny požiarny dozor,
k) dodanie zistených chýbajúcich piktogramov podľa právnych noriem v oblasti
požiarnej ochrany

•

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah podľa predmetu v bode 2B:
Poskytovanie služieb súvisiacich s bezpečnosťou ochrany a zdravia pri práci ( ďalej len
„BOZP“) a vykonanie potrebných periodických školení zamestnancov v zmysle zákona
č.124/ 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Služby sa poskytujú
na základe mandátnej zmluvy s
predpokladanou účinnosťou od 01.09.2021. V rámci BOZP verejný obstarávateľ
požaduje:
1. Zastávanie funkcie technika BOZP,
2. vykonávanie periodických školení a odbornú prípravu zamestnancov,
3. vedenie, aktualizácia a udržiavanie predpísanej dokumentácie BOZP,
4. poskytovanie poradenstva v oblasti BOZP a odbornej pomoci pri odstraňovaní
nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného dozoru a inšpekcie,
5. predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, v budovách,
návrhov na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo
odstraňovanie rizík,
6. vedenie záznamov v zmysle platných predpisov,
7. vykonávanie preventívnych kontrol,
8. zúčastniť sa kontrol zo strany inšpektorátu a bezpečnosti práce,
9. plniť opatrenia orgánov vykonávajúcich štátneho dozoru,
10. dodanie zistených chýbajúcich piktogramov podľa právnych noriem v oblasti
BOZP
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• Druh zákazky:

zákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona o VO

3.Predpokladaná hodnota zákazky na 27 mesiacov v EUR bez DPH:
a) 71317100-4 „OPP“ 3938,-€ bez DPH
b) 71317200-5 „BOZP“ 3938,-€ bez DPH
Spolu za zákazku bez dodania tovaru: 7875,36 € bez DPH
4.Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona o VO
5.Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená mandátna zmluva o poskytovaní služieb na
dobu trvania 27 mesiacov,
6.Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:
• Ponuka musí obsahovať cenu v EUR vrátane DPH, zokrúhlene na dve desatinné miesta za
jednotlivý predmet zákazky
• Do ceny je možné započítať len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a 3
zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
• V ponúknutej cene majú byť zahrnuté všetky náklady, práce a výkony spojené s predmetom
zákazky.
• Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH,
sadzbu a výšku DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH.
• Ak uchádzač nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní!
7.Variantné riešenie:
Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť variantné riešenie na predmet zákazky podľa bodu 2A
alebo na bod 2B tejto výzvy.
8.Možnosť predloženia ponuky:
• Cenová ponuka sa predkladá s povinným použitím prílohy č. 4 tejto výzvy na body 2A, 2B,
alebo len na jeden z niektorých bodov.
9.Podmienky financovania predmetu obstarávania:
•
•
•
•

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.
Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe objednávky/zmluvy zo
strany verejného obstarávateľa a predloženej faktúry dodávateľa.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

10.Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť:
a) Osobné postavenie podľa § 32 zák.č.343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené
v § 32 ods.1 písm. f zákona č. 343/2015 Z.z. splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže
dokladom o oprávnení podnikať (postačuje kópia výpisu z OR alebo ŽR podpísaná
uchádzačom
b) Technická alebo odborná spôsobilosť podľa osobitných predpisov, doklady osvedčujúce
odbornú pripravenosť a spôsobilosť k výkonu predmetu výzvy, že uchádzač je oprávnený
poskytovať verejným obstarávateľom požadované služby „Osvedčenia odbornej spôsobilosti a
vzdelávania v oblasti OPP alebo BOZP“,. Doklad môže byť kópia príslušného osvedčenia,
oprávnenia.
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11.Náklady na ponuku:
• Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.
12.Obsah cenovej ponuky:

a) 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“ .
b) Vyhlásenie uchádzača, že predložené údaje a doklady sú pravdivé, kompletné,
vyhlásenie uchádzača o súhlase s podmienkami súťaže.
c) 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.
d) Vyplnený a podpísaný návrh obchodných podmienok určených v prílohe č. 6 tejto
výzvy.
e) Doklad o oprávnení poskytovať službu. U právnických osôb napr. výpis z
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí
fotokópia), technická alebo odborná spôsobilosť podľa osobitných predpisov.
13.Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:
• Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou na adresu:
Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č.1, 946 03 Kolárovo
• Uchádzač vloží ponuku do samostatnej obálky.
• Obálka musí byť uzatvorená a musí obsahovať nasledovné údaje:
• Adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve,
• adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo
miesta
podnikania uchádzača),
•
obálka musí byť označená :
„služby OPP, BOZP “ - NEOTVÁRAŤ.
14.Termín doručenia cenovej ponuky a lehota viazanosti ponúk:
• do 09 .08.2021 do 12.00 hod.
• Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
• Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju vráti
uchádzačovi neotvorenú.
• Lehota viazanosti ponúk: do 31.10.2021

15.Kritériá a hodnotenie ponúk:
• Hlavným kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za predmet zákazky v bode
2A, 2B,
• Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu na predmet zákazky v bode 2A
alebo v bode 2B a splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právomoc uzatvoriť zmluvu na predmet zákazky oddelene pre bod
2A a pre bod 2B podľa najnižšej navrhnutej ceny.
16.Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
• Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou na predmet zákazky v bode 2A alebo v bode 2B
v bude zaslané oznámenie o úspešnosti jeho ponuky.
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•

Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich cenovej
ponuky.

17.Použitie elektronickej aukcie: nie
18.Doplňujúce informácie:
• Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania,
verejný obstarávateľ môže vyzvať ďalšieho uchádzača v poradí na plnenie predmetu
obstarávania.
• 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.
18. Dôvody zrušenia súťaže:
• Nebude predložená žiadna ponuka,
• Ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky výzvy požiadavky na predmet zákazky,
• Zmenia sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
• Cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky bude vyššia ako predpokladaná hodnota
zákazky
19. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk:
Vyhodnotenie sa uskutoční bez účasti uchádzačov. Ponuky sa hodnotia podľa zadaných kritérií, ponuka
s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v
poradí. Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí. .
20. Uzavretie zmluvy a obchodné podmienky
S uchádzačom, ktorého cenová ponuka bude vyhodnotená ako úspešná bude na dodanie predmetu
zákazky uzavretá zmluva podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obch.zákonník v znení neskorších predpisov.
Zmluva bude uzavretá podľa podmienok vymedzených v tejto výzve, predloženej Cenovej ponuke
a obvyklých podmienok stanovených Obchodným zákonníkom, aj ďalšími právnymi predpismi. Po
vyhodnotení ponúk môže obstarávateľ vyzvať víťazného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy.

Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný
obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.
21. Ďalšie informácie
Ponuka je súčasťou prieskumu trhu, vyhodnotenie ponúk sa neriadi ustanoveniami §53 zák.č.343/2015
o verejnom obstaraní, a informácie o vyhodnotení ponúk uchádzačom budú zaslané na ich adresu.

Horváth Árpád
Primátor mesta
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Príloha č. 1

Názov zákazky : „Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a OPP“

Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno uchádzača
Sídlo a miesto podnikania
IČO
Právna forma
Zápis uchádzača v OR alebo ŽR
Kontaktné údaje uchádzača
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefón
E-mailová adresa

V .......................................

dňa ..........................................

Pečiatka, podpis ......................................................
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Príloha č. 2

V YHLÁSENIE
Názov zákazky : „„Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a OPP“
.............................................................................................................................................
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 : „Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a OPP“
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.
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

Názov zákazky : „Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a OPP“
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
Konateľ spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Predmet obstarávania: časť A:
Poskytovanie služieb v oblasti OPP na
výkon funkcie technika požiarnej
ochrany (TPO)“

cena za Mes.
bez DPH

DPH 20%

cena v € za mes.
spolu s DPH

cena služby za
27 mesiacov [v
€ cena spolu
s DPH, alebo
výsledná cena

z toho:
chata Čergov
Dom Dôchodcov- klub
Dom ľudových tradícií
Budova pohrebníctva
Bývalý dom služieb - Admin.budova
Zdravotné stredisko+lekáreň
Dom služieb- ul. Staničná č.2
Čarda Veľký Ostrov
služby - mesačný paušál
celkom [€/M]
iné jednorázové odplaty za
osobitné školenia
iné opakujúce sa odplaty
(napr.cest.náhrady, hodinová
sazdba lektora a pod.)
Cena spolu za účelom
vyhodnotenia:

- €

- €

x

x

Pokračovanie prílohy č. 4 na nasledujúcej strane

9

- €

x

- €

.........

€

Pokračovanie prílohy č. 4 Názov zákazky : „Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a OPP“

Predmet obstarávania: časť B:
Poskytovanie služieb
v oblasti BOZP na výkon
funkcie technika „BOZP“

cena za
Mes. bez
DPH

DPH 20%

cena v € za
mes. spolu s
DPH

cena služby
za 27
mesiacov [v
€ cena
spolu
s DPH,
alebo
výsledná
cena

z toho:
chata Čergov
Dom Dôchodcov- klub
Dom ľudových tradícií
Budova pohrebníctva
Bývalý dom služieb - Admin.budova
Zdravotné stredisko+lekáreň
Dom služieb- ul. Staničná č.2
Čarda Veľký Ostrov
služby - mesačný paušál
celkom [€/M]
iné jednorázové odplaty za
osobitné školenia
iné opakujúce sa odplaty
(napr.cest.náhrady, hodinová
sazdba lektora a pod.)
Cena spolu za účelom
vyhodnotenia:

- €

- €

x

x

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

- €

x

- €

.........

€

Podpis: ...........................................
(vypísať

meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
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Príloha č. 5
Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
Názov zákazky : „Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a OPP“
Víťazom verejného obstarania bude uchádzač, ktorý podľa prílohy č. 4 tejto výzvy predloží
„Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“, najnižšiu cenu.
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Príloha č. 6.
„Obchodné podmienky“
Názov zákazky : „Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a OPP“

Návrh zmluvy v prípade dodania služieb pre činnosti technika OPP a BOZP naraz.

Mandátna zmluva
Na výkon funkcie technika požiarnej ochrany (OPP) a bezpečnosti a ochrany
práce (BOZP)
uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Mandant:
Názov:
So sídlom :
Zastúpená :
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN:
Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy:

Mesto Kolárovo
Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Árpád Horváth – primátor mesta
00306517
2021014776
SLSP Kolárovo
SK68 0900 0000 0000 2639 5098
Mgr. Tomáš Fekete
tel.: 035/7900937
email: fekete@mestokolarovo.sk

(ďalej len „mandant“)
a
Mandatár:
Meno a Priezvisko (obchodné meno):
Rodné priezvisko:
Bydlisko (sídlo):
Dátum narodenia (IČO):
Rodné číslo:
Číslo účtu:
Banka:

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

(ďalej len „mandatár“)
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Úvodné ustanovenia
Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok postupu verejného obstarávania podľa
§117 zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Poskytovanie služieb v oblasti
BOZP a OPP“ .

Článok I
Predmet zmluvy
1. Účastníci sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je vykonávanie činnosti mandatára
zameraná na poskytovanie služieb OPP a BOZP, zastávanie funkcie technika požiarnej
ochrany ďalej len „TPO“ a technika bezpečnosti práce (BOZP) v súlade s výzvou na
dodanie cenovej ponuky zo dňa 3.8.2021 na zabezpečenie služieb v oblasti OPP a BOZP.
2. Predmet zákazy mandant žiada vykonať na nasledovných prevádzkach:
Miesto výkonu predmetu zmluvy
v Kolárove
chata Čergov
Dom Dôchodcov- klub – Ul.Dlhá
Dom ľudových tradícií – Ul.studená strana
Budova pohrebníctva- Ul.mostová
Bývalý dom služieb - Admin.budova-Kostolné mán.32
Zdravotné stredisko+lekáreň-Brnenské nám.
Dom služieb- ul. Staničná č.2
Čarda Veľký Ostrov
3. Mandant môže mandatárovi dávať záväzné pokyny vo vzťahu k rozsahu zariaďovaných
záležitostí a spôsobu ich zariaďovania. Pokynmi mandanta je mandatár viazaný.

Článok II
PRÁVA A POVINNOSTI MANDATÁRA
1.Mandatár sa zaväzuje v časti- Prevencia a ochrana proti požiarom „OPP“, CPV kód:75251100 –4
Požiarnické služby:
Komplexné zabezpečenie realizácie výkonu služieb v oblasti OPP v súlade so zákonom č.
314/2001 Z.z. V rámci OPP mandant požaduje:
a) Zastávanie funkcie technika OPP,
b) vykonávanie periodických školení a odbornú prípravu zamestnancov,
13

c) vedenie, aktualizácia a udržiavanie predpísanej dokumentácie OPP,
d) poskytovanie poradenstva v oblasti OPP a odbornej pomoci pri odstraňovaní
nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného dozoru a inšpekcie,
e) predkladanie informácií o stave a vývoji OPP na pracoviskách, v budovách,
návrhov na riešenie stavu OPP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie
rizík,
f) vedenie záznamov v požiarnej knihe v zmysle platných predpisov,
g) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
h) realizáciu cvičného požiarneho poplachu (raz ročne) vrátane jeho vyhodnotenia
a opatrení na odstránenie nedostatkov,
i) zúčastniť sa kontrol zo strany štátneho požiarneho dozoru,
j) plniť opatrenia orgánov vykonávajúcich štátny požiarny dozor,
k) dodanie zistených chýbajúcich piktogramov podľa NV SR č. 387/ 2006 Z.z
o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia aj v oblasti
požiarnej ochrany. Mandant uhradí mandatárovi vzniknuté výdavky za dodanie
potrebného materiálu.
2.Mandatár sa zaväzuje v časti - Prevencia pri ochrane zdravia a v oblasti bezpečnosti práce
„BOZP“, CPV kód: 71317200-5. Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosti práce:
Poskytovanie služieb súvisiacich bezpečnosti ochrany a zdravia pri práci ( ďalej len „BOZP“)
a vykonanie potrebných periodických školení zamestnancov v zmysle zákona č.124/ 2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V rámci BOZP mandant požaduje:
a) Zastávanie funkcie technika BOZP,
b) vykonávanie periodických školení a odbornú prípravu zamestnancov,
c) vedenie, aktualizácia a udržiavanie predpísanej dokumentácie BOZP,
d) poskytovanie poradenstva v oblasti BOZP a odbornej pomoci pri odstraňovaní
nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného dozoru a inšpekcie,
e) predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, v budovách, návrhov
na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík,
f) vedenie záznamov v zmysle platných predpisov,
g) vykonávanie preventívnych kontrol,
h) zúčastniť sa kontrol zo strany inšpektorátu a bezpečnosti práce,
i) plniť opatrenia orgánov vykonávajúcich štátneho dozoru,
j) dodanie zistených chýbajúcich piktogramov podľa NV SR č. 387/ 2006 Z.z
o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia aj v oblasti
BOZP. Mandant uhradí mandatárovi vzniknuté výdavky za dodanie potrebného
materiálu
3.Mandatár je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na
profesionálnej úrovni a chrániť jemu známe záujmy mandanta.
4.Všetky údaje a informácie poskytnuté mandatárovi v súvislosti s jeho činnosťou uchováva
v tajnosti a zaväzuje sa, že ich nebude rozširovať okrem prípadov, kedy by bolo ich využitie
nevyhnutné za účelom plnenia tejto zmluvy.
5.Mandant umožní mandatárovi vstup do jednotlivých objektov, za účelom vykonania prác
uvedených v čl. I. a II. tejto zmluvy, na základe osobitného povolenia na vstup a pohyb v
priestoroch mandanta.
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Článok III
Práva a povinnosti mandanta
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Mandant sa zaväzuje zabezpečiť a poskytnúť mandatárovi potrebnú súčinnosť,
odovzdávať mu všetky informácie, údaje, dokumenty a doklady, ktoré sú potrebné na
plnenie tejto zmluvy, a to v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 10
pracovných dní vopred. Súčasne sa zaväzuje na požiadanie spolupracovať s mandatárom
a umožniť mu vstup do všetkých priestorov uvedenej prevádzky mandanta bez ohľadu na
vlastnícky vzťah k objektu a priestorom. Mandant pridelí mandatárovi na tento účel
pracovníka na potrebný čas, ktorý bude disponovať s potrebnými kľúčmi od jednotlivých
prevádzok v zmysle článku I ods. 2..
Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi na výkon, plnenie predmetných odborných
činností podľa tejto zmluvy dostatočný, riadny a potrebný čas.
Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi odmenu uvedenú v čl. 4 tejto zmluvy. Mandant
sa ďalej zaväzuje uhradiť mandatárovi mimoriadne náklady nevyhnutne a účelne
vynaložené pri plnení tejto zmluvy. Mimoriadne náklady je mandant povinný uhradiť len
v prípade, ak rozsah a účel písomne vopred odsúhlasil.
Mandatár nie je povinný poskytnúť plnenie podľa tejto zmluvy, ak na toto plnenie je
potrebné vynaložiť mimoriadne náklady, ktoré mandant písomne neodsúhlasil a včas
nezaplatil. Mandatár nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla neposkytnutím plnenia, ktoré
nebol mandatár povinný poskytnúť.
Mandatár nie je povinný poskytnúť plnenie podľa tejto zmluvy, ak mu na toto plnenie
mandatár neposkytne dostatočný, riadny a potrebný čas. Mandatár nezodpovedá za škodu,
ktorá vznikla neposkytnutím plnenia, ktoré nebol mandatár povinný poskytnúť.
Mandant je povinný vystaviť mandatárovi plnomocenstvo, ak si zariadenie záležitosti
podľa tejto zmluvy vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene mandanta.
Vystavenie plnomocenstva nenahrádza ani prevzatie zmluvného záväzku mandatárom
konať v mene mandanta, a to ani v prípade, že osoba, s ktorou mandatár rokuje, o tomto
záväzku vie.

Článok IV
Odplata
1.

Cena predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne :
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Miesto výkonu predmetu zmluvy
v Kolárove

cena za Mes.
bez DPH

DPH 20%

cena v € za mes.
spolu s DPH

chata Čergov
Dom Dôchodcov- klub – Ul.Dlhá
Dom ľudových tradícií – Ul.studená
strana
Budova pohrebníctva- Ul.mostová
Bývalý dom služieb - Admin.budovaKostolné mán.32

Zdravotné stredisko+lekáreň-Brnenské
nám.
Dom služieb- ul. Staničná č.2
Čarda Veľký Ostrov

služby - mesačný paušál celkom (€/1 mes):
cena za 27 mesiacov:
iné jednorázové odplaty za osobitné školenia

- €

- €

- €

iné opakujúce sa odplaty (napr.cest.náhrady,
hodinová sazdba lektora a pod.)
Podľa skutočnej
spotreby

Výdavky dodaný materiál

2.

3.

Mandatárovi prináleží za výkon činnosti podľa predchádzajúceho bodu tohto článku
zmluvy mesačná odplata vo výške ......... Eur (slovom ......................... eur) plus možné
vedľajšie platby.
Odplata podľa bodu č. 2 tohto článku je splatná vždy do 30. dňa nasledujúceho mesiaca na
účet mandatára uvedený v záhlaví tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady,
ktoré mandatárovi vzniknú v súvislosti s výkonom činnosti podľa tejto zmluvy, ak sa
zmluvné strany v jednotlivom prípade nedohodnú inak.

Článok V
Zodpovednosť za škodu
1. Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zariadenie záležitosti
a na veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže by túto škodu nemohol
odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
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2. Ak mandatár poruší inú svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinný nahradiť
škodu tým vzniknutú mandantovi, ibaže by preukázal, že porušenie povinnosti bolo
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi protiprávnosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť
sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení
jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku
alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto
prekážku predvídala.
3. Mandatár nezodpovedá za porušenie záväzku osoby, s ktorou uzavrel zmluvu pri
zariaďovaní záležitosti, ibaže sa v zmluve zaručil za splnenie záväzkov prevzatých inými
osobami v súvislosti so zariaďovaním záležitosti.

Článok VI
Trvanie a zánik zmluvy
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia,
2. Zmluva sa uzatvára na dobu do 27 mesiacov.
3. Táto zmluva môže byť zrušená písomnou dohodou zmluvných strán. Ak v dohode nie je
uvedený neskorší deň, zmluva zanikne dňom uzavretia dohody.
4. Mandant môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať. Ak
výpoveď neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda výpoveď účinnosť dňom, keď sa o nej
mandatár dozvedel alebo mohol dozvedieť. Od účinnosti výpovede je mandatár povinný
nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný mandanta
upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne
hroziacej mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitosti.
5. Mandatár môže zmluvu vypovedať kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu, pričom zmluva
zanikne uplynutím výpovednej doby, ktorá je 3 mesiace, a začína plynúť v prvý deň
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je výpoveď doručená. Ku dňu
účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosť, na ktorú sa zaviazal.
Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatár povinný ho
upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak mandant tieto opatrenia nemôže
urobiť ani s pomocou iných osôb a požiada mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár na
to povinný.
6. Kompletná dokumentácia spracovaná v oblasti OPP a BOZP a všetky vyhotovené,
odovzdané a spracované dokumenty v predmetnej oblasti sú vypracované mandatárom pre
mandanta a sú určené výhradne a len pre mandanta.
7. Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať jednostranne tri mesiace vopred. Výpovedná
lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom výpoveď bola doručená druhej zmluvnej strane a končí uplynutím posledného dňa
tretieho kalendárneho mesiaca.
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Článok VII
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná
a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom
rovnopise.
Ak vystane potreba vykonania prác naviac mimo rozsah mandátnej zmluvy, môže ich
mandatár realizovať až po odsúhlasení mandantom. Tieto práce budú v dohodnutej výške
fakturované navyše k pôvodne dohodnutej cene mandátnej zmluvy.
Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené na základe dohody zmluvných
strán len písomne, formou dodatku, ktorý bude očíslovaný a podpísaný oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán
Zmluvu, ako výsledok verejného obstarávania v súlade s ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, možno meniť formou písomného dodatku podľa predchádzajúceho bodu 4. čl.6
tejto zmluvy v súlade s ust. § 18 zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov v prípade, že dôjde k okolnostiam, ktoré mandant nemohol
predvídať, a to zmeny zákonných ustanovení resp. všeobecne záväzných právnych
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike pre predmet plnenia tejto zmluvy.
Súvisiace práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa
riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a inými súvisiacimi právnymi predpismi platnými a účinnými v
Slovenskej republike.

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

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

Mandant:

Mandatár:

.......................................................
Árpád Horváth, primátor mesta

..........................................................
Meno a Priezvisko – funkcia
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