Výzva na predkladanie ponúk
postup podľa § 6 a/alebo § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Názov zákazky:

Detské ihrisko „RODINKA“

2. Identifikácia verejného obstarávateľa - § 7 ZVO ods. 1 písm. b):
Názov:
Sídlo
Štatutárny zástupca
IČO

Obec Kunerad
Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad
Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
00648892

Kontakty pre VO:

Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín
Ing. Beáta Topoľská
0903 373414
enixasro@gmail.com; enixasro@centrum.sk

Telefón:
E-mail:

3. Opis predmetu zákazky a rozsah zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce - výstavba detského ihriska RODINKA. K
zákazke bola spracovaná projektová dokumentácia a výkaz výmer, ktoré sú prílohami
tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Dielo sa nedelí na samostatné časti, jedná sa o vecne, funkčne a logicky nedeliteľný
predmet zákazky definovaný projektovou dokumentáciou a položkovite výkazom výmer.
Klasifikácia - CPV kód: 45000000-7 Stavebné práce, 37535200-9 Zariadenie ihrísk
Možnosť predloženia variantných riešení: nie
Druh zákazky: práce
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a ďalšie podmienky:
Zmluva o dielo.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej
uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v zákonom stanovenom rozsahu.
Úspešný uchádzač (dodávateľ) má povinnosť poskytnúť objednávateľovi k podpisu
zmluvy zoznam jeho subdodávateľov v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní, a v prípade zmeny subdodávateľa nahlásil objednávateľovi údaje v rozsahu
minimálne podľa ods. 3 v § 41 zákona o verejnom obstarávaní podľa znenia zmluvy o
dielo.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č.
315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora.
5. Termín plnenia:
Do najneskôr do 3 mesiacov od doručenia písomnej objednávky zo strany objednávateľa
– viď zmluva o dielo.
6. Miesto dodania:
Parc. č. C 530/2, obec Kunerad.
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky nedosiahne zákonom stanovenú výšku
finančného limitu, alebo nepresiahne výšku finančného limitu pre zákazky s nízkymi
hodnotami, predložené ponuky budú okrem určenia predpokladanej hodnoty zákazky

zároveň slúžiť pre účely verejného obstarávania postupom podľa § 117 zákona o VO.
V tom prípade bude kritériom na vyhodnotenie cena celkom v EUR s DPH za celý
predmet zákazky a úspešnému uchádzačovi/uchádzačom bude vystavená objednávka
služieb. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a
splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe
kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na
prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ preverí splnenie podmienok účasti v
registroch dostupných na internete.
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a postup:
Jediným kritériom na úplné vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet
obstarávania v EUR s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je
platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane počas
realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za
poskytnutie predmetu zákazky.
Úspešným uchádzačom bude ten, kto preukáže splnenie podmienky účasti a predloží
ponuku s najnižšou cenou za celý predmet zákazky.
9. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk
z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení
ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa
umiestni na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky
náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa
následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho
uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom
poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného
uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty po vyhodnotení.
10. Podmienky účasti:
A) Osobné postavenie
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní"):

-

písm. e) – uchádzač je oprávnený dodať predmet zákazky (je oprávnený dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu) a
písm. f) – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32
ods. 2 písm. e) a f) alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ostatnými
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí
skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny
osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.
Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť čestným vyhlásením alebo v
zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom.

Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené čestným vyhlásením alebo
Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla
UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky
dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky
subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
Oprávnenosť uchádzača na plnenie predmetu zákazky overí verejný obstarávateľ na
základe zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej
záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
U uchádzača ani jeho subdodávateľov nesmú jestvovať dôvody na vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov.
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy a so
zákonom o verejnom obstarávaní u uchádzača, ktorý sa s návrhom na plnenie kritéria
umiestni na prvom mieste.
11. Obsah ponuky – ponuka uchádzača bude predložená v písomnej (listinnej) forme ako
originál alebo overená kópia dokladov (ak nie je uvedené inak), predložená poštou,
kuriérom alebo osobne, v lehote na predkladanie ponúk a aby obsahovala nasledovné:
-

odporúča sa predložiť titulný list k ponuke s uvedením identifikačných
a kontaktných údajov uchádzača a označením zákazky,
doklady podľa § 32 Osobné postavenie, ods. 1 písm. e) a f) - podľa bodu 10. tejto
výzvy, alebo informácia o dostupnosti dokladov v registroch na internete,
návrh na plnenie kritéria,
rozpočet diela v listinnej podobe,
čestné vyhlásenie uchádzača k zmluvným podmienkam.

Rozpočet diela spracuje uchádzač v rozsahu predloženého výkazu výmer položkovým
rozpočtom so súhrnnou rekapituláciou nákladov podľa jednotlivých stavebných objektov.
Rekapitulácia nákladov musí obsahovať celkovú cenu diela bez DPH a s DPH. Uchádzač
pri oceňovaní musí dodržať poradie (poradové čísla) a názvy položiek v súlade
s výkazom výmer. Uchádzač musí oceniť všetky položky a rozpísané súbory, tak ako je
uvedené vo výkaze výmer. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady
spojené s realizáciou diela.
Úspešný uchádzač bude predkladať výkaz výmer na CD príp. inom elektronickom médiu,
tento bude predložený v programe MS Office – EXCEL, kde cena celkom za každú
položku bude so zaokrúhlením na 2 des. miesta a súčty vo výkaze výmer budú
zavzorcované funkciou SUM, ako aj s uvedením jednotkových hmotností jednotlivých
položiek.
Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku
alebo typové označenie, uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní
všetkých minimálnych požadovaných parametrov a vlastností.
Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v osobu, ktorej služby alebo podklady pri
jej vypracovaní využil, a to v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov,
adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené
(informácie podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní).

Doklady predložené v ponuke musia byť originály alebo overené kópie, okrem dokladu
preukazujúceho splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, ktorý uchádzač môže predložiť ako fotokópiu originálu alebo doklad
z registra na internete, ktorý verejný obstarávateľ v predmetnom registri overí.
Jazyk vyhotovenia ponuky sa akceptuje slovenský alebo český. Ak je doklad alebo
dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do
štátneho jazyka.
12. Predkladanie ponúk
Uchádzač predloží ponuku v jednej nepriehľadnej uzatvorenej obálke a označením:
„Ponuka – IHRISKO - NEOTVÁRAŤ“
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme, doručená prostredníctvom pošty,
iného doručovateľa alebo osobne. Elektronické doručenie ponuky nie je povolené.
Adresa doručenia ponuky v tlačenej podobe:
Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín
Lehota na predloženie ponuky: najneskôr do 12.4.2022 do 09:00 hod.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ
nebude prihliadať.
13. Otváranie ponúk
Ponuky sa budú otvárať neverejne dňa 12.4.2022 o 16:30 hod. v Enixa, s.r.o.
14. Komunikácia
Dorozumievanie medzi uchádzačmi a verejným obstarávateľom sa bude uskutočňovať
písomne, elektronicky, telefonicky, doručením poštovou prepravou, kuriérom, osobne
alebo ich kombináciou. Kontaktná osoba: uvedená v bode 2. tejto výzvy.
15. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky
Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ – nie.
Zákazka bude spolufinancovaná na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 18758/2021M_ORF v rámci dotácie z MPSVaR SR.
Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje.
Platobné podmienky a iné zmluvné podmienky sú uvedené v zmluve o dielo, ktorá tvorí
prílohu tejto výzvy.
S pozdravom
---------------------------------------------Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH,
starostka Obce Kunerad
25.3.2022
Prílohy výzvy:
1. Návrh na plnenie kritéria
2. Zmluva o dielo
3. Čestné vyhlásenie k zmluvným podmienkam
4. Projektová dokumentácia
5. Výkaz výmer

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria
Predmet zákazky:

Detské ihrisko „RODINKA“

Obchodné meno:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
Kontaktné údaje (tel, e-mail):

Popis

Detské ihrisko
„RODINKA“
1. Pieskovisko čln - hlavný
inkluzívny prvok
2. Kolotoč - hlavný inkluzívny
prvok
3. Hojdačka hniezdo - hlavný
inkluzívny prvok
4. Altánok priemer 5 m
5. Veľká loď Nina
6. Menšia loď Pinta
7. Reťazové hojdačky pre deti
deti
8. Fitdráha
9. Infotabuľa
10. Lavička
11. Smetný kôš

Množstvo

Celková cena v
EUR bez DPH

DPH v EUR

Celková cena v EUR
s DPH

1 dielo

platca DPH – neplatca DPH*
* nehodiace sa prečiarknite
V prípade ak nie ste platiteľom DPH, uveďte cenu v stĺpci Celková cena v EUR s DPH.
Vypracoval:
Dňa:

oprávnená osoba za uchádzača
(meno, priezvisko, podpis, príp.
pečiatka)

Príloha č. 2 Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)
1. Zmluvné strany
Zhotoviteľ

:

Sídlo

:

Štatutárny orgán

:

IČO

:

DIČ

:

IČ DPH

:

Registrácia

:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ

:

Obec Kunerad

Sídlo

:

Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad

Štatutárny zástupca

:

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH, starostka

IČO

:

00648892

DIČ

:

2020638994

(ďalej len „Objednávateľ“)
(Zhotoviteľ a Objednávateľ spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

2. Predmet zmluvy a dodacie podmienky
2.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa poskytnúť Objednávateľovi
úkony
špecifikované v tomto článku zmluvy riadne, v dojednanom termíne a za dohodnutých
podmienok v zmysle tejto zmluvy a záväzok Objednávateľa za poskytnuté úkony
zaplatiť odmenu vo výške dojednanej podľa jednotlivých zadaní a za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.

2.2

Dielom pre účely tejto Zmluvy je dodanie a inštalácia prvkov detského ihriska
RODINKA v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy Špecifikácia Predmetu zmluvy
(ďalej len „Predmet zmluvy“).

2.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Predmet zmluvy Objednávateľovi najneskôr do 3
mesiacov od doručenia písomnej objednávky zo strany objednávateľa.

2.4

Miestom dodania predmetu zmluvy je parc. č. C530/2, obec Kunerad.
(ďalej len „Miesto dodania“).

2.5

Dodanie predmetu zmluvy o dielo na miesto dodania potvrdí Objednávateľ písomne, a to
podpísaním preberacieho protokolu. V Preberacom protokole sa potvrdzuje druh, množstvo,
vyhotovenie a kompletnosť dodaného Predmetu zmluvy podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

2.6

Objednávateľ je povinný pri dodávke Predmetu zmluvy vykonať jeho fyzické prevzatie a
bezodkladne reklamovať prípadnú nekompletnosť, zjavnú vadu alebo poškodenie Predmetu
zmluvy.

2.7

Zistenie vád je Objednávateľ povinný oznámiť písomne formou Reklamačného protokolu.

2.8

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie Predmetu zmluvy, ak parametre dodaného
Predmetu zmluvy nezodpovedajú špecifikácií Predmetu zmluvy uvedenej v prílohe č. 1 tejto
Zmluvy. Špecifikácia Predmetu zmluvy v prílohe č. 1 tejto Zmluvy musí byť zhodná s tovarom
uvedeným v ponuke predloženej Zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela podľa podmienok
dohodnutých v Čl. 4. tejto zmluvy.
3.2 Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať, náležite posúdiť či predmet zmluvy nemá vady,
resp. nedorobky a spísať o tom písomný protokol.
3.3 Objednávateľ je povinný poskytovať súčinnosť pri zhotovovaní diela.
3.4 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v zmysle pokynov, a v súlade s touto zmluvou riadne a včas
v súlade s odbornou starostlivosťou, a že počas záručnej doby bude mať dohodnuté vlastnosti.
3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi i tretím osobám nahradiť škodu, ktorá vznikne
Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s touto zmluvou, uskutočňovaní diela alebo pri
poskytovaní diela, prípadne bude škoda
spôsobená dielom.
3.6 Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť samostatne materiál i potrebné príslušenstvo
diela.

k zhotoveniu

3.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia –
zodpovedá v plnom rozsahu v zmysle ustanovení zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.8 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v platnom znení, za BOZP
všetkých svojich pracovníkov prípadne iných osôb, ktoré zabezpečujú plnenie predmetu zmluvy
na jeho príkaz, alebo s jeho vedomím, prípadne osoby mu zverené.
3.9 Zhotoviteľovi sa ukladá povinnosť vypracovania prevádzkového poriadku podľa zákona č.
355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
4. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky
4.1

Cena Predmetu zmluvy je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, takto:
Celková cena bez DPH:
DPH 20 %.
Celková cena vrátane DPH:

€
€
€

slovom: ......eur a ..... centov s DPH
4.2

Cena podľa tohto článku je cenou za kompletne dodaný Predmet zmluvy bez závad, vrátane
dopravy na Miesto dodania a osadenia a montáže všetkým komponentov. V uvedenej cene je
zahrnuté: cena tovaru, dopravné náklady a všetky ostatné finančné náklady spojené
s dodaním a montážou Predmetu zmluvy Objednávateľovi.

4.3

Právo na zaplatenie ceny vzniká Zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzkov spôsobom
uvedeným v tejto Zmluve.

4.4

Objednávateľ je povinný uhradiť cenu predmetu plnenia za Predmet zmluvy podľa tohto
článku na základe faktúry riadne vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi.
Zhotoviteľ je oprávnený Objednávateľovi vystaviť faktúru po úplnom dodaní Predmetu plnenia.

Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi faktúry v troch origináloch v listinnej forme.
4.5

Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, úhrada prebehne
výlučne bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v tejto Zmluve.

4.6

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov a tejto Zmluvy.
Prílohou faktúry vystavenej Zhotoviteľom musí byť preberací protokol alebo dodací list.
V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je Objednávateľ oprávnený
predmetnú faktúru vrátiť. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju
Objednávateľovi s uvedením novej lehoty jej splatnosti.
5. Zodpovednosť za škodu a za vady, záručná doba

5.1
5.2
5.3
5.4

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré ma dielo v čase jeho odovzdania.
Objednávateľ je povinný dielo náležite skontrolovať a vytknúť Zhotoviteľovi všetky nedostatky,
ktoré objavil pri riadnom prezretí diela. V prípade, že nevytkol žiadne zjavné vady v preberacom protokole platí,
Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky vytknuté vady podľa tohto článku, a to do 10 dní od ich oznámenia Zhoto
vznikli i všetky nároky, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy.
Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu 2 (dva) roky od odovzdania diela. Záručná
doba začína plynúť dňom podpisu preberacieho protokolu o prevzatí diela.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Predmet zmluvy je dodaný podľa podmienok tejto Zmluvy,
v súlade s ponukou vo verejnom obstarávaní podľa čl. II. bod 2.2. a podľa platných právnych
predpisov a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

5.5

Počas záručnej doby sa Zhotoviteľ zaväzuje bezplatne odstrániť všetky vady dodaného
tovaru.

5.6

Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) Predmetu zmluvy uplatní
bezodkladne po ich zistení a nahlásení Objednávateľom.
6. Zmluvná pokuta a úrok z omeškania

6.1

V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodaním Predmetu zmluvy podľa prílohy č. 1 má
Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej kúpnej ceny za každý deň
omeškania s dodaním Predmetu zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Zhotoviteľovi.

6.2

V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vady Predmetu zmluvy podľa bodu 5.8. má
Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej kúpnej ceny za každý deň
omeškania s odstránením vady Predmetu zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Zhotoviteľovi.

6.3

V prípade omeškania s úhradou faktúry je Zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať a Objednávateľ je
povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej neuhradenej sumy za
každý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné v lehote do 30 kalendárnych dní odo
dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

6.4

Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poškodenej Zmluvnej strany na náhradu
škody vo výške ktorá prevyšuje zmluvnú pokutu.

6.5

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu

7. Odstúpenie od Zmluvy
7.1

Ak omeškanie Zhotoviteľa alebo Objednávateľa s plnením podľa tejto Zmluvy znamená
podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti, je druhá strana oprávnená odstúpiť od Zmluvy,
ak to oznámi strane v omeškaní bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení
dozvedela.

7.2

Zmluvné strany označujú porušenie Zmluvy za podstatné, ak:

a. ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr za Predmet zmluvy o viac ako 60
kalendárnych dní po dohodnutom termíne splatnosti týchto faktúr,
b. ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Predmetu zmluvy o viac ako 2 mesiace
z dôvodu, ktorý nezavinil Objednávateľ,
c. Zhotoviteľ nedodal Predmet zmluvy v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a
v kvalite podľa dohodnutých podmienok,
d. Zhotoviteľ neodstráni vady Predmetu zmluvy podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
7.3.

Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak
a. Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz,
reštrukturalizácia, bude zahájené exekučné konanie a pod.,
b. Zhotoviteľ zmení parametre strojného vybavenia, ktorých použitie nebolo vopred
odsúhlasené Objednávateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
c. Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na tretiu
osobu,
d. Zhotoviteľ je v omeškaní s dodaním Predmetu zmluvy podľa tejto Zmluvy o viac ako 30
dní,
e. Zhotoviteľ vykoná zmenu pri plnení tejto Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu
Objednávateľa,
f. vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia podmienky
plnenia tejto Zmluvy a súčasne sa nejedná o okolnosti vylučujúce zodpovednosť
Zhotoviteľa,
g. je preukázané porušenie právnych predpisov SR v rámci realizácie aktivít tejto Zmluvy
súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa,
h. Zhotoviteľ poskytne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo neposkytne
informácie požadované Objednávateľom alebo neposkytne informácie v súlade
s podmienkami tejto Zmluvy,
i. mu bola doručená správa z kontroly verejného obstarávania o neschválení procesu
verejného obstarávania.

7.4.

Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak:
a. Objednávateľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz,
reštrukturalizácia, bude vyhlásené exekučné konanie,
b. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve ani
v dodatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí Zhotoviteľovi
možnosť vykonať plnenie podľa tejto Zmluvy,
c. je preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto
Zmluvy súvisiacich s činnosťou Objednávateľa.
8. Platnosť Zmluvy

8.1

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa stáva platnou okamihom jej podpisu oboma
Zmluvnými stranami a účinnou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný začať s vykonaním diela bezodkladne doručením
písomnej objednávky zo strany objednávateľa.

8.2

Zmluvu je možné ukončiť:
a. dohodou Zmluvných strán,
b. odstúpením od Zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto Zmluve. Odstúpenie je
účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane.

8.3

V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo
dňa jeho zaslania poštou doporučene na adresu sídla druhej Zmluvnej strany, pričom deň
odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo na
náhradu škody.
9. Spoločné ustanovenia

9.1.

Záväzok Zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
dodávaným tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a
účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie z SPP na projekt Otvorený školský dvor na to

oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú
súčinnosť.
9.2.

Zmluvné strany sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne príjmu opatrenia na nápravu
nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním, a to v lehote stanovenej
Objednávateľom.

9.3.

Objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly
vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov štátnej správy v zmysle zák. č.
502/2001 Z. z.
10. Osobitné ustanovenia

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si oznamovať všetky zmeny údajov dôležitých
pre bezproblémové plnenie tejto Zmluvy.
10.2. Zmluvné strany sa, v súlade s § 525 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
v znení neskorších predpisov, dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto
zmluvného vzťahu Zhotoviteľovi ako veriteľovi, Objednávateľ nepostúpi tretej osobe
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa ako dlžníka. Písomný
súhlas za Objednávateľa je oprávnený udeliť len jeho štatutárny orgán.
10.3. Z dôvodu zákonných obmedzení na strane Objednávateľa, dodatkom k Zmluve nie je
možné dohodnúť zmenu Predmetu zmluvy podľa druhu tovaru, ktorý bol hodnotený
verejným obstarávateľom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. . o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
10.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že
a. nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by mohol
zistiť pri plnení predmetu tejto Zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb,
počas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani po ukončení platnosti tejto Zmluvy;
b. informácie a podklady poskytnuté Objednávateľom alebo tretími osobami pre plnenie
Predmetu zmluvy nepoužije na iný účel ako je plnenie tejto Zmluvy.
11. Záverečné ustanovenia
11.1.

Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Dodatok k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výhradne písomnou formou po
odsúhlasení obidvoma Zmluvnými stranami a v súlade s § 18 a zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a súhlasom
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v prípade potreby.

11.2.

Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných
právnych predpisov Slovenskej republiky.

11.3.

Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ
a tri vyhotovenia Objednávateľ.

11.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú prednostne
riešiť formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor
nevyrieši zmierom, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný
súd Slovenskej republiky. Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky a právny vzťah
sa bude vzťahovať k právnym predpisom Slovenskej republiky.

11.5.

Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu
s právnymi predpismi Slovenskej republiky , nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné
strany sa a takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné
zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel tejto Zmluvy
a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.

11.6.

Zástupcovia Zmluvných strán prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej
vôle, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom
a že obsahu Zmluvy porozumeli v celom rozsahu.

11.7.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2: Rozpočet
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V ................... dňa ..........

V ................. dňa ..........

Za objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

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

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

Obec Kunerad

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria
Predmet zákazky:

Detské ihrisko „RODINKA“

Obchodné meno:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
Kontaktné údaje (tel, e-mail):

Popis

Množstvo

Celková cena v
EUR bez DPH

DPH v EUR

Celková cena v EUR
s DPH

Detské ihrisko
„RODINKA“
Prvky detského ihriska:
1.

Pieskovisko čln - hlavný
inkluzívny prvok
2. Kolotoč - hlavný inkluzívny
prvok
3. Hojdačka hniezdo - hlavný
inkluzívny prvok
4. Altánok priemer 5 m
5. Veľká loď Nina
6. Menšia loď Pinta
7. Reťazové hojdačky pre deti
deti
8. Fitdráha
9. Infotabuľa
10. Lavička
11. Smetný kôš

1 dielo

platca DPH – neplatca DPH*
* nehodiace sa prečiarknite
V prípade ak nie ste platiteľom DPH, uveďte cenu v stĺpci Celková cena v EUR s DPH.
Vypracoval:
Dňa:

oprávnená osoba
(meno, priezvisko, podpis, príp.
pečiatka)

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov
v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní

Zhotoviteľ prehlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných
subdodávateľov a zároveň prehlasuje, že u subdodávateľov nejestvujú dôvody na vylúčenie podľa §
40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov:
Obchodný názov a
sídlo subdodávateľa

IČO,
DIČ, IČ
DPH

Predmet
subdodávky

Rozsah
subdodávky

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa
Meno a
priezvisko

Adresa

Dátum
narodenia

V prípade potreby zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný nahlásiť zmenu subdodávateľa
objednávateľovi min. 3 dni pred plánovanou zmenou.
Postupuje sa podľa § 41 Využitie
subdodávateľov zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
V ........................ dňa ..........
Za zhotoviteľa:
.......................................

- doplní len úspešný uchádzač údajmi o subdodávateľoch, do ponuky uchádzač môže
predložiť, ale nie je povinný predkladať

4. Čestné vyhlásenie k zmluvným podmienkam
Čestné vyhlásenie k zmluvným podmienkam

Predmet zákazky:

Detské ihrisko „RODINKA“

Obchodné meno uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
Kontaktné údaje (meno, tel, e-mail):

Ja ………………………dolu podpísaný uchádzač/ako štatutárny orgán uchádzača/splnomocnená
osoba* čestne vyhlasujem, že
……názov uchádzača ……… je oboznámený so zmluvnými podmienkami uvedenými vo výzve
na predkladanie ponúk zo dňa 25.3.2022, nemá výhrady voči ich zneniu a v prípade úspešnosti
svojej ponuky predloží predpísaný počet zmluvy o dielo s prílohami v znení podľa prílohy tejto
výzvy verejnému obstarávateľovi.
Dňa:
štatutárny zástupca
(meno, priezvisko, príp. pečiatka)

* nehodiace sa prečiarknite alebo vymažte

