Mesto Kolárovo,
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
VÝZVA
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZVO“) na poskytnutie služby s názvom

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa (VO):
Úradný názov:
Mesto Kolárovo
Sídlo:
Mestský úrad Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
Štatutárny zástupca:
Árpád Horváth, primátor mesta
IČO:
00306517
DIČ:
2021014776
Telefón:
+421 35 7900911
Kontaktná osoba
Telefón:
E-mail:

Mgr. Marián Kincel
+421 915 821 108, +421 35 7900925
kincel@mestokolarovo.sk, servicevo@kolarovo.sk

2. Názov predmetu zákazky: Zber a odvoz kuchynského odpadu od domácností z bytových
domov mesta Kolárovo
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet obstarávania:
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu
90511000-2 Služby na zber odpadu
34928480-6 Nádoby na odpad a odpadky
90511200-4 Zber odpadu z domácností
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 14.001,- EUR bez DPH na 12 mesiacov
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Mesto Kolárovo, Mestský úrad, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
Dodávku prevezme: Ing. Mészáros Imrich, vedúci oddelenia výstavby
6. Predmet a rozsah zákazky:
Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade s §117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO).
Tovar a služby v oblasti odpadového hospodárstva
7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : Zmluva o poskytnutí služieb
8.

Podrobný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia zberu a odvozu vytriedeného kuchynského odpadu
z domácností v bytových domoch na základe Vyhlášky č. 460/2019 Z.z. doplňujúca zákon
o odpadoch, podľa ktorej budú musieť obce a mestá od 1. januára 2021 zabezpečiť
vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Odvoz
odpadu sa realizuje v pravidelných týždenných intervaloch vývozu z kontajnerových stojísk.

9. Komplexnosť dodávky

a) Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet
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zákazky.

b) Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
c) Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
najnižšia cena
11. Financovanie predmetu zákazky : z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie predmetu zákazky.
Fakturácia bude prebiehať na základe objednávateľom odsúhlaseného súpisu uskutočneného
zberu a odvozu odpadu. Po uskutočnení zberu a odvozu odpadu predloží poskytovateľ služby
objednávateľovi dve faktúry v origináli, ktoré budú obsahovať vyúčtovanie ceny predmetu
zmluvy. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Faktúra musí
obsahovať všetky náležitosti príslušných právnych predpisov a v prípade, ak vo faktúre budú
uvedené nesprávne údaje alebo nebudú obsahovať všetky zákonné náležitosti a podmienky, je
to dôvod na odmietnutie faktúry a vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne
plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
12.

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) 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 dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi
v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu.
c) Požadujeme, 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“ . (viď. prílohu č. 1)
2. Vyhlásenie uchádzača - povinné použitie prílohy č. 2 tejto výzvy: že predložené údaje
a doklady sú pravdivé, kompletné, vyhlásenie uchádzača o súhlase s podmienkami
súťaže a o konflikte záujmov.
3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – povinné použitie
vzoru v prílohe č. 4. 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. U právnických osôb napr.
výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra
(stačí fotokópia), prípadne aj iné špecifické povolenie podľa charakteru predmetu
zákazky.
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13.
Lehota na predloženie ponuky : do 21.12.2021 – 12:00 hod.
a) Uchádzač predloží ponuku v písomnej forme, v uzavretom obale osobne do podateľne, alebo
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu: Mesto Kolárovo, Mestský úrad, Kostolné
námestie č. 1., 946 03 Kolárovo, v lehote na predkladanie ponúk.
b) Obálka musí byť uzatvorená a musí obsahovať nasledovné údaje:
a) Adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve
b) adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania uchádzača),
c) obálka musí byť označená :
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – NEOTVÁRAŤ a heslom „zber kuchynského odpadu“
c) V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému
obstarávateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci.
d) Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky
po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností,
ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;
e) Ponuka uchádzača predložená v listinnej podobe po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa
vráti uchádzačovi neotvorená.
f) Zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk na základe písomnej žiadosti uchádzača v listinnej podobe, podpísanej
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne cez podateľňu
alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa. Novú
ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk.
g) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť na
predmet zákazky iba jednu ponuku.
14. Cena
Cena za dodanie tovaru musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:
- ako jednotková cena bez DPH,
- výška a sadzba DPH
- jednotková cena vrátane DPH
- cena celkom za predmet zákazky s DPH
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom dodania predmetu zákazky.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní!
15. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2021
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet
zákazky uvedené v tejto Výzve. Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať
pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:
1. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. U právnických osôb napr.
výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra
(stačí fotokópia), prípadne aj iné špecifické povolenie podľa charakteru predmetu
zákazky.
2. Čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 písm. f).
b) Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
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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.
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.
Verejný obstarávateľ neprijíma ponuky aj v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné
pre verejného obstarávateľa, alebo ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov,
ktorý má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené, alebo ani jedna z predložených ponúk
nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto výzve, alebo sú v rozpore s platnými
právnymi normami.
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 sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo,
- cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky bude vyššia ako predpokladaná hodnota
zákazky.
h)Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
i) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
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
V Kolárove, dňa 14.12.2021

Árpád Horváth
Primátor mesta

Príloha č. 1
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Mesto Kolárovo,
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Predmet zákazky: „Zber a odvoz vytriedeného kuchynského odpadu od domácností z bytových
domov mesta Kolárovo“

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA/ ZÁUJEMCU
Obchodný názov :
Sídlo podnikania:
Štát:
Štatutárny zástupca:
Kontaktné údaje :
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Banka:
IBAN:
Kontaktná osoba:
Tel., email kontaktnej osoby:

Dátum ................................

Podpis: ............................................
( vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
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Príloha č. 2
Predmet zákazky: „ Zber a odvoz vytriedeného kuchynského odpadu od domácností
z bytových domov mesta Kolárovo“

VYHLÁSENIE
............................................................................................................................................
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 8. 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
Predmet zákazky: „ Zber a odvoz vytriedeného kuchynského odpadu od domácností
z bytových domov mesta Kolárovo“

SPÔSOB URČENIA CENY ZÁKAZKY
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
Predmet zákazky: „ Zber a odvoz vytriedeného kuchynského odpadu od domácností
z bytových domov mesta Kolárovo“

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
E-mail kontaktnej osoby:
Telefón kontaktnej osoby:
počet
odberných
miest

Zber a odvoz vytriedeného kuchynského
odpadu od domácností z bytových domov
Spolu v €
Platca DPH:

j. c. bez
DPH v €

cena bez DPH
spolu v €

Cena s DPH
spolu v €

20

áno – nie

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)
Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom
obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú
verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.

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

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača meno, priezvisko
štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať
v záväzkových vzťahoch
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Mesto Kolárovo,
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
Príloha č. 5
Predmet zákazky: „ Zber a odvoz vytriedeného kuchynského odpadu od domácností
z bytových domov mesta Kolárovo“

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH
UPLATNENIA
Víťazom verejného obstarania bude uchádzač, ktorý podľa prílohy č. 4 tejto výzvy predloží
„Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“, kde bude najnižšia cena.
Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré neboli vylúčené.
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Mesto Kolárovo,
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
Príloha č. 6
Predmet zákazky: „ Zber a odvoz vytriedeného kuchynského odpadu od domácností
z bytových domov mesta Kolárovo“
NÁVRH ZMLUVY
Zmluva o poskytnutí služieb v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení
Zmluvné strany:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel/email:
IBAN:

Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
Árpád Horváth, primátor mesta
00306517
2021014776
+421 35 7900911, info@kolarovo.sk
SK68 0900 0000 0000 2639 2098
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO :
DIČ:
IČ DPH :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel/email: :
Zápis:
Kontaktná osoba, tel.,email:
(ďalej len ako „poskytovateľ služby“)
Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o poskytnutí služieb v súlade s výsledkom verejného
obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
(ďalej len „zákon ZoVO.“) na
predmet zákazky
„Zber a odvoz vytriedeného kuchynského odpadu od domácností z bytových domov mesta
Kolárovo“

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa služby za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve, zber a odvoz vytriedeného kuchynského odpadu od domácností z bytových domov
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mesta Kolárovo. Poskytovateľ služby je podľa tejto zmluvy povinný uskutočniť zber
a odvod odpadu v pravidelných týždenných intervaloch vývozu z kontajnerových stojísk
v súlade s Vyhláškou č. 460/2019 Z.z. doplňujúca zákon o odpadoch, podľa ktorej budú musieť
obce a mestá od 1. januára 2021 zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu. Objednávateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy
zaplatiť dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
II. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Rozsah zberu a odvozu odpadu upresní objednávateľ individuálne pre každú lokalitu.
Objednávateľ si vyhradzuje právo upresňovať a meniť veľkosť územia v závislosti od
reálneho výskytu odpadov.
2. Poskytovateľ služby sa zaväzuje počas výkonu práce dodržiavať právne predpisy týkajúce sa
bezpečnosti práce a ochrany zdravia a majetku osôb.
3. Poskytovateľ služby sa zaväzuje v prípade potreby poskytovať službu aj v sobotu a nedeľu a
zaväzuje sa začať vykonávať zber a odvoz odpadu do 24 hodín od doručenia výzvy
objednávateľa alebo po dohode s ním.
4. Poskytovateľ služby sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať všeobecne platné
právne a ekologické predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
5. Poskytovateľ služby sa zaväzuje včas komunikovať so zástupcami mesta, aby mohli
informovať obyvateľov a spolupracovať s asanačnými pracovníkmi v teréne.
6. Objednávateľ bude informovať miestne samosprávne orgány, aby bola zabezpečená potreba
spolupráce.
7. Poskytovateľ služby zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe
v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
III. Cena a platobné podmienky
1. Zmluvná cena za zber a odvoz vytriedeného kuchynského odpadu od domácností
z bytových domov je stanovená nasledovne:
počet
odberných
miest

Zber a odvoz vytriedeného kuchynského
odpadu od domácností z bytových domov
Spolu v €

j. c. bez
DPH v €

cena bez DPH
spolu v €

Cena s DPH
spolu v €

20

2. Fakturácia bude prebiehať na základe objednávateľom odsúhlaseného súpisu uskutočneného
zberu a odvozu odpadu. Po uskutočnení zberu a odvozu odpadu predloží poskytovateľ
služby objednávateľovi dve faktúry v origináli, ktoré budú obsahovať vyúčtovanie ceny
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predmetu zmluvy. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Faktúra
musí obsahovať všetky náležitosti príslušných právnych predpisov a v prípade, ak vo faktúre
budú uvedené nesprávne údaje alebo nebudú obsahovať všetky zákonné náležitosti a
podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a vrátenie na prepracovanie. Nová lehota
splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
IV. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022.
2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich
právnych predpisov.
3. Poskytovateľ služby sa zaväzuje, že činnosti špecifikované v tejto zmluve bude pre
objednávateľa vykonávať prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými preukazoval
splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zmluvy. V prípade, že nastane situácia,
že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí
spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo
odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 ZoVO uvedené vo
výzve. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k
výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za
podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od
zmluvy.
4. Poskytovateľ služby zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za
výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke, osobitne overí, že každý ním
vybratý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky
podľa § 32 zákona č. 343/2015 ZoVO, musí mať v registri konečných užívateľov výhod
zapísaných konečných užívateľov výhod a podá o tom objednávateľovi dôkaz. Poskytovateľ
služby je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa.
Zmena subdodávateľa môže byť uskutočnená len s predchádzajúcim písomným súhlasom
objednávateľa. V prípade, že k výmene subdodávateľa dôjde bez súhlasu objednávateľa,
bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude
oprávnený odstúpiť zmluvy.
5. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode
obidvoch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.
6.Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju podpisujú.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve
vyhotovenia a poskytovateľ služby dve vyhotovenia.

12

Mesto Kolárovo,
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
8. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná v zmysle § 47a ods.
1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Kolárove, dňa .............................
Za objednávateľa:

V .............................dňa ............................
Za poskytovateľa služby:

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