MESTO

MYJAVA

Nám. M.R.Štefánika 560/4 90714 Myjava,

IČO 00309745

Výzva na predloženie ponuky

Mesto Myjava, 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
Vypracovanie projektovej dokumentácie „Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Myjava
Sídlo: Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
Štatutárny zástupca: Pavel Halabrín
IČO: 00309745
DIČ: 2021081491
Tel.: 034-6907210
E-mail: primator@myjava.sk
Internetová stránka: www.myjava.sk
Kontaktná osoba:

Ing.Lenka Bunčiaková, tel. 034-6907212
e-mail: lenka.bunciakova@myjava.sk,

2. Predmet obstarávania: vypracovanie projektovej dokumentácie „Prestupné bývanie a komunitné
centrum v meste Myjava“ v rozsahu realizačnej dokumentácie, vrátane autorského dozoru
projektanta, energetického posudku stavby, podrobného položkovitého rozpočtu a výkazu výmer.

3. Druh zákazky: služby

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Vypracovanie projektovej dokumentácie „Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste
Myjava“ v rozsahu realizačnej dokumentácie, vrátane autorského dozoru projektanta
a energetického posudku stavby, podrobného položkovitého rozpočtu a výkazu výmer. Oprávnená
časť objektu SO 01 a SO 02 bude vypracovaná v zmysle výzvy č. OPLZ-PO6-SC611-2018-2
Operačného programu Ľudské zdroje zameranej na zlepšené formy bývania pre obce
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania. Stavebné
objekty SO03 a SO04 budú vypracované v zmysle výzvy č.OPLZ-PO6-SC613-2017-2, resp. jej
aktualizácií.
Predmetom projektovej dokumentácie bude:
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- rekonštrukcia dvoch bytových budov v meste Myjava, Trokanova ul. č. 234 a 236 so zameraním
na zvýšenie ich energetickej hospodárnosti – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických
vlastností konštrukcií, najmä obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa, oprava a
výmena výplňových konštrukcií, opravy technického, energetického a technologického vybavenia
a zariadení objektu, ako ja výmena jeho súčastí (výmena vykurovacích telies a vnútorných
inštalačných rozvodov).
- stavebné úpravy komunitného centra a rozšírenie komunitného centra prístavbou
Projektová dokumentácia bude pozostávať zo 4 stavebných objektov. Projektová dokumentácia
vrátane rozpočtu a výkazu výmer bude členená nasledovne:
SO 01 Trokanova č.234 – v zmysle výzvy: 2 nadzemné podlažia, 18 bytových jednotiek
z celkového počtu 32 bytových jednotiek – zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena
otvorových výplní, elektroinštalácia, vykurovanie (vykurovacie telesá a rozvody), zdravotechnika
SO 01 Trokanova č.234 – mimo výzvy: suterén, 2 nadzemné podlažia, 14 bytových jednotiek
z celkového počtu 32 bytových jednotiek– zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena
otvorových výplní, elektroinštalácia, vykurovanie (vykurovacie telesá a rozvody), zdravotechnika
SO 02 Trokanova č. 236- v zmysle výzvy:: 2 nadzemné podlažia, 18 bytových jednotiek
z celkového počtu 50 bytových jednotiek - zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena
otvorových výplní, elektroinštalácia, vykurovanie (vykurovacie telesá a rozvody), zdravotechnika
SO 02 Trokanova č. 236 – mimo výzvy: suterén, 2 nadzemné podlažia, 32 bytových jednotiek
z celkového počtu 50 bytových jednotiek - zateplenie obvodového a strešného plášťa,
elektroinštalácia, vykurovanie (vykurovacie telesá a rozvody), zdravotechnika
SO 03 Komunitné centrum – stavebné úpravy – 1 nadzemné podlažie - vytvorenie spoločného
vstupu, zateplenie obvodového a strešného plášťa, elektroinštalácia, vykurovanie (vykurovacie
telesá a rozvody), zdravotechnika
SO 04 Komunitné centrum – prístavba – novostavba, jednopodlažná, do 50 m2.
Projektová dokumentácia musí byť dodaná :
-v tlačenej forme: 6x projektová dokumentácia, 2x rozpočet a výkaz výmer
- v elektronickej forme: 1x CD s projektovou dokumentáciou v pdf formáte, rozpočet a výkaz výmer
vo formáte .xls

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 22 166,67 EUR bez DPH
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Mestský úrad Myjava, Nám.M.R.Štefánika 560/4,
907 14 Myjava.
Dodanie projektovej dokumentácie: do 31.5.2019
Vykonanie autorského dozoru: na základe požiadaviek objednávateľa
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a
inšpekčné služby
9.

Financovanie predmetu zákazky: Zákazka bude financovaná z prostriedkov Európskej únie,
štátneho rozpočtu a z prostriedkov verejného obstarávateľa.

10. Lehota na predloženie ponuky: do 12.4.2019 15,00 hod.
11. Spôsob predloženia ponuky: elektronicky na mailovú adresu : lenka.bunciakova@myjava.sk
.
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania.
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Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní
podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet
obstarávania. T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet
obstarávania.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je
potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na
jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0.
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v dôsledku
registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.
13. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Ustanovenie § 11 zákona
o verejnom obstarávaní týmto nie je dotknuté.
Tohto verejného obstarávania sa teda môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:
a) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
b) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Tieto podmienky účasti preukáže uchádzač čestným vyhlásením (príloha č.2)
Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorí o
zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom
obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
14. Obsah ponuky:
1. vyplnenú a podpísanú prílohu č.1 výzvy, ktorou je dokument Návrh na plnenie kritérií.
2. vyplnenú a podpísanú prílohu č.2 výzvy, ktorým je Čestné vyhlásenie
3. vyplnenú a podpísanú prílohu č.3 výzvy, ktorým je Návrh zmluvy o dielo
Uchádzač predloží bežnú kópiu originálneho dokumentu.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom do slovenského jazyka,
okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je
rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
15. Lehota viazanosti ponúk: 30.4.2019
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
-

-

Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia
elektronicky e-mailom v termíne do 2 dní a s úspešným uchádzačom bude v lehote viazanosti
ponúk uzatvorená zmluva o dielo.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk
v prípade, že predložené cenové ponuky nebudú spĺňať požiadavky na predmet zákazky.
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-

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami.

17. Prílohy:
Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie
Príloha č.3 – Návrh zmluvy o dielo

V Myjave, dňa 4.4.2019

...............................................................
Pavel Halabrín, primátor mesta
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Príloha 1: Návrh na plnenie kritérií

Návrh na plnenie kritérií
Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie „Prestupné bývanie a komunitné centrum
v meste Myjava“
Identifikácia uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Tel.:
e-mail:
SO 01 v zmysle
výzvy
(€ bez DPH)

SO 01 mimo
výzvy
(€ bez DPH)

SO 02 v zmysle
výzvy
(€ bez DPH)

SO 02 mimo
výzvy
(€ bez DPH)

SO 03
(€ bez DPH)

S0 04
(€ bez DPH)

Stavebná časť
Projekt požiarnej
bezpečnosti
Projekt statického
zhodnotenia
Projekt elektroinštalácie a
bleskozvodu
Projekt ÚK
Projekt ZTI
Rozpočet
Energetický posudok
stavby
Autorský dozor
Cena spolu (€ bez DPH)
DPH 20%
Cena celkom (€ s DPH)

Cena za predmet zákazky bez DPH:

EUR

DPH 20%:

EUR

Cena za predmet zákazky spolu s DPH:

EUR

V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH uvedenú skutočnosť uvedie na tomto mieste:
Miesto a dátum:
..........................................................
Podpis, pečiatka oprávnenej osoby
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Príloha 2: Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie
pre účely preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia
Obchodné meno/názov:
...........................................................................................................
Sídlo:
........................................................................................................................................
.
IČO:
........................................................................................................................................
...
Konajúci prostredníctvom:
.........................................................................................................
ako uchádzač predkladajúci ponuku v rámci verejného obstarávania s názvom
„Vypracovanie projektovej dokumentácie „Prestupné bývanie a komunitné centrum
v meste Myjava“ týmto v y h l a s u j e m, že
- spĺňam podmienky účasti v zmysle §32 ods.1. písm. e) a písm. f) zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

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

(uviesť miesto a dátum podpisu)
štatutárneho zástupcu)

Podpis: ....................................................................

(vypísať meno, priezvisko a funkciu
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ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi
Objednávateľom:
Názov :
Mesto Myjava
Sídlo:
Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
Štatutárny zástupca :
Pavel Halabrín – primátor mesta
IČO :
00309745
DIČ:
2021081491
Peňažný ústav:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:
SK0511110000001431030062
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Zhotoviteľom:
Obchodné meno:
Sídlo :
Zastúpený:
IČO :
DIČ:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
Zapísaný v:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula
Táto zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č.
343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá projektovú dokumentáciu
pre projekt s názvom : ,,Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava“ v rozsahu
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realizačnej dokumentácie, vrátane energetického posudku stavby, podrobného položkovitého
rozpočtu a výkazu výmer a autorského dozoru projektanta.
2. Projektová dokumentáciu bude vypracovaná v rozsahu realizačného projektu.
Článok II.
Rozsah a obsah predmetu plnenia, spôsob splnenia predmetu zmluvy
1. Projektová dokumentácia bude spracovaná v rozsahu čl. I. odseku 2 a bude dodaná
v šiestich vyhotoveniach vrátane 2 vyhotovení rozpočtu a výkazu výmer v tlačenej forme a
zároveň dodaná v jednom vyhotovení v elektronickej podobe na CD nosiči. Na požiadanie
objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.
2. Predmetom projektovej dokumentácie bude:
- rekonštrukcia dvoch bytových budov v meste Myjava, Trokanova ul. Č. 234 a 236 so
zameraním na zvýšenie ich energetickej hospodárnosti – realizácia opatrení na zlepšenie
tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obvodového plášťa, oprava a výmena
strešného plášťa, oprava a výmena výplňových konštrukcií, opravy technického,
energetického a technologického vybavenia a zariadení objektu, ako ja výmena jeho súčastí
(výmena vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov).
- stavebné úpravy komunitného centra a rozšírenie komunitného centra prístavbou
3. Projektová dokumentácia bude pozostávať zo 4 stavebných objektov:
SO 01 Trokanova č.234
SO 02 Trokanova č. 236
SO 03 Komunitné centrum – stavebné úpravy
O 04 Komunitné centrum – prístavba
4. Oprávnená časť objektu SO 01 a SO 02 bude vypracovaná v zmysle výzvy č. OPLZ-PO6SC611-2018-2 Operačného programu Ľudské zdroje zameranej na zlepšené formy bývania
pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného
bývania. Stavebné objekty SO03 a SO04 budú vypracované v zmysle výzvy č.OPLZ-PO6SC613-2017-2, resp. jej aktualizácií.
5. Technické a kvalitatívne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedať platným
Slovenským technickým normám, odborným normám, normám platným pre jednotlivé práce
a konštrukcie musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto
predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami
alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.
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6. Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a
metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy. Zhotoviteľ je povinný upraviť projektovú
dokumentáciu podľa požiadaviek a usmernení príslušnej výzvy Riadiaceho orgánu, pričom na
rozsah a zapracovanie požiadaviek podľa výzvy alebo usmernenia má objednávateľ povinnosť
zhotoviteľa upozorniť.
7. Objednávateľ je povinný spolupôsobiť na tvorbe predmete zmluvy – projektovej
dokumentácii formou pravidelných konzultácií so zhotoviteľom a poskytovaním informácií
potrebných pre vytvorenie projektovej dokumentácie.
8. V prípade, že sa počas realizácie diela vyskytnú nezrovnalosti vyplývajúce z projektovej
dokumentácie, zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť bezodkladne súčinnosť aj po jej odovzdaní
objednávateľovi.
Článok III.
Čas plnenia
1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia podľa článku I, odsek 2 dodá nasledovne:
-projektovú dokumentáciu vypracuje a dodá do 31.5.2019
-vykonanie autorského dozoru: na základe požiadavky objednávateľa
2. Predmet zmluvy je splnený jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi.
Odovzdaním sa rozumie doručenie výsledkov práce do sídla objednávateľa s potvrdením o
prevzatí.
4. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia
nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet plnenia v dohodnutom
termíne.
5. Zhotoviteľ súhlasí s použitím elektronickej verzie dokumentácie ako súčasti súťažných
podkladov pre potreby verejného obstarávania
Článok IV.
Cena a spôsob stanovenia ceny
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s
ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a jeho
vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov na základe
cenovej ponuky, ktorá je povinnou prílohou č.1 zmluvy.
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2. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu nasledovne:
Celková cena diela bez DPH: doplní uchádzač eur
DPH: doplní uchádzač

eur

Cena s DPH: doplní uchádzač eur
Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia
1. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch spolu s dokladom o prevzatí
a odovzdaní diela. Okrem povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať minimálne tieto údaje:
a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
b) miesto a názov diela,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) celkovú fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
i) prípadne iné identifikačné údaje.
2. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti
zhotoviteľovi na doplnenie.
Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ predloží faktúru za predmet zmluvy uvedený v článku I bode 2 po odovzdaní
predmetu zmluvy.
Článok VI.
Záručná doba a zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok
tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania
objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené
porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie
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stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení
realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť projektovej dokumentácie - vynechanie
projektovej práce alebo materiálu v rozpočte).
3. Záručná doba za projektovú dokumentáciu sú dva roky a začína plynúť odo dňa odovzdania
projektovej dokumentácie objednávateľovi.
4. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 560
a nasledovných Obchodného zákonníka.
Článok VII.
Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy
1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutej
lehote zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela a to za každý
deň omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti až do jeho prevzatia
objednávateľom.
3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením
zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od
zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.
4. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne
poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným
spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto
okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.
5. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý
zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.
2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.
Príručka pre verejné obstarávanie
Príloha č. 5 – Výzva na predloženie ponuky
11

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť
všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) NKÚ SR, ÚVA a ním poverené osoby,
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
d) Splnomocnení zástupcovia EK a EDA
e) Osoby prizvané uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a právnymi aktmi EÚ
4. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
5. Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy,
zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a
jedno pre zhotoviteľa.
7. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
.
Prílohy:
Príloha č. 1 – cenová ponuka

Za objednávateľa:

V............. dňa ............................
Pavel Halabrín, primátor mesta

Za zhotoviteľa:

V................ dňa ..............................
(meno,priezvisko, funkcia štatutára)
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