Obec Kolta
__________________________________________________
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
A.
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - OBEC
Názov obce: Kolta
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Adresa sídla obce: 941 33 Kolta, Kolta č. 1
IČO: 00 308 986
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa: http://www.kolta.sk/
Štatutárny zástupca: Ida Krnčanová, starostka obce
Telefonický kontakt: 035/6479101
Email: obeckolta@stonline.sk
Ďalšie informácie a vysvetlenie obsahu výzvy možno získať u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie.
B.
Kontaktné miesto pre verejné obstarávanie: AMIRE s.r.o., 934 01 Levice, Južná 3079/18, IČO: 50 354 540
Kontaktná osoba: Ing. Amália Bubáková Telefonický kontakt: + 421 914 201 483, + 421 902 838 600
Email: obstaravanie.amire@gmail.com
II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky: Revitalizácia parku v obci Kolta
CPV kód: 77300000-3 Slovník VO: Záhradnícke služby
CPV kód: 77315000-1 Slovník VO: Výsadba
CPV kód: 60000000-8 Slovník VO: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh zákazky: Tovary Doplňujúci predmet zákazky: Práce
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je revitalizácia zelene miestneho parku v obci Kolta, ktorá zahŕňa
dodávku a výsadbu zelene nových stromov, ich zakotvenie a osadenie, výsadbu nových plôch krovín určených na
spevnenie terénu, výsadbu záhonov s trvalkami, za účelom budovania prvkov zelenej infraštruktúry v súlade tak
s vidieckym ako aj regionálnym charakterom územia so zameraním na historické prostredie parku v obci Kolta.
Predmet zákazky je realizovaný v rámci projektu s názvom: Revitalizácia parku. Špecifikácia opisu predmetu
zákazky ako i ostatné požiadavky v rámci dodávky predmetu zákazky, sa nachádzajú v prílohe č. 1 tejto výzvy.

Názov projektu:

Revitalizácia parku

Zaradenie projektu:

Zaradenie projektu podľa opatrení Usmernenia 2 ( dotácia LEADER NSK 2 )

Číslo opatrenia:

Názov opatrenia

1.

Obnova
obcí

Podporované aktivity, ktoré sú predmetom projektu
1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia, verejných
priestranstiev, parkov, detských ihrísk, drobnej architektúry
a verejného priestranstva
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Lehota trvania zákazky: maximálne do 31.05.2018
Hlavné miesto realizácie predmetu zákazky: obecný park Kolta
Zdroj financovania: z vlastných rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa vyčlenených na tento účel
v min. 5 % podiele a zo zdrojov poskytnutých formou dotácie z LEADER NSK 2
Spôsob záväzku: Zmluva o dielo podľa §536 až 565 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. ( Obchodného zákonníka )
v platnom znení. Súčasťou zmluvy bude nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy uchádzača.
Po protokolárnom odovzdaní predmetu zákazky uchádzač odovzdá všetky potrebné doklady. Protokol
o odovzdaní podpisujú oprávnené osoby za zmluvné strany.
Návrh zmluvy o dielo je prílohou č. 3 tejto výzvy.
Platobné podmienky: Sú predmetom zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ realizuje úhradu na základe faktúry
so splatnosťou 14 dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.
Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanovil cenu na základe prieskumu trhu vo výške:
4 660,00 Eur bez DPH
Termín obhliadky: Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu
zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Obhliadka miesta
dodania predmetu zákazky sa uskutoční po dohode, pričom sú záujemcovia povinní ohlásiť svoj záujem vopred
emailom alebo telefonicky ihneď po prevzatí výzvy na kontaktnej adrese obce v bode I.A.
III. PREDPOKLADANÝ POSTUP
V súvislosti s obstarávaním postupuje verejný obstarávateľ nasledovne:
1. Cenový prieskum na dodávku tovarov a prác, ktoré sú predmetom zákazky, zabezpečí verejný obstarávateľ
zverejnením výzvy na domovskej stránke obce: http://www.kolta.sk/ dňa 14.05.2018 a zaslaním výzvy
na predloženie ponúk dňa 14.05.2018, a to min. 3 záujemcom/dodávateľom požadovaných tovarov a prác
elektronickou formou/emailom, aby zabezpečil objektívne posúdenie a primerané vynaloženie nákladov
na obstaranie zákazky. Oslovení záujemcovia sú povinní zaslať emailom písomné potvrdenie o prijatí výzvy
emailom a oboznámiť verejného obstarávateľa o tejto skutočnosti.
2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a pri dodržaní minimálneho počtu predložených ponúk pre dodávku
tovarov a prác, ktoré sú predmetom zákazky, posúdi obsah a náležitosti ponúk a vyhodnotí návrhy uchádzačov –
celkovú výšku za predmet zákazky, v zmysle aktuálnych finančných limitov, vyjadrenú v mene EUR s DPH, ktorej
výsledkom bude Zmluva o dielo.
3. Obsah a náležitosti predložených cenových ponúk posúdi a vyhodnotí verejný obstarávateľ v zmysle
aktuálnych finančných limitov ZVO nasledovne: určí poradie uchádzačov a označí úspešného uchádzača, spracuje
dokument, ktorý je výsledkom verejného obstarávania - záznamom z prieskumu trhu pre zadávanie zákaziek
podľa § 117 ZVO č. 343/2015.
4. Po spracovaní záznamu verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o výsledku vyhodnotenia pre zadávanie
zákazky a úspešnému uchádzačovi zasiela výzvu na predloženie a doplnenie zmluvy na dodávku predmetu
zákazky v zmysle návrhu Zmluvy o dielo, ktorý je prílohou č. 3 tejto výzvy.

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 18.05.2018 Čas: do 12:00 hod. miestneho času
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Spôsob zasielania výzvy: Výzva na predloženie cenových ponúk sa zasiela elektronickým spôsobom
z kontaktného miesta uvedenom v bode I.B v tejto výzve dňa 14.05.2018. Záujemca potvrdí prevzatie všetkých
informácií k stanoveniu ceny na predmet zákazky zasielaných elektronickým spôsobom.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
1. Cenové ponuky musia byť doručené nasledovne:


elektronicky/emailom na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode I.B tejto výzvy v predpísanom
formáte pdf., email kontaktného miesta: obstaravanie.amire@gmail.com



doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, prípadne osobne na adresu kontaktného miesta pre
verejné obstarávanie: AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 Levice

2. Označenie obálky
Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. Obálka ponuky –
návrhu, musí obsahovať nasledovné údaje:
 adresa kontaktného miesta pre verejné obstarávanie: AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 Levice
 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača,
 označenie : „Verejné obstarávanie – neotvárať“
 označenie heslom: „Revitalizácia parku v obci Kolta“

V. OBSAH PONUKY
A. Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami
a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
B. Cenová ponuka musí obsahovať:
1. DOKLADY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI PODĽA § 32 ZÁKONA
Doklad na preukazovanie splnenia podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcej sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO č.343/2015 Z.z. doklad o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť v predmete
zákazky vo vzťahu k predmetu zákazky.
Uchádzač uvedie elektronický prístup na stránku ORSR/ZRSR alebo iný web v prípade ďalšieho registra podľa
pokynov v prílohe č. 2, pre overenie IČO uchádzača alebo predkladá neoverenú fotokópiu dokladu o oprávnení
podnikať či vykonávať činnosť v predmete zákazky v listinnej podobe.
Nevyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, uvedených podľa tohto bodu
vtedy, pokiaľ príslušný doklad/dokument je vydávaný/vyhotovený výlučne v elektronickej forme ( teda
je možné overiť elektronický odkaz).
2. Vyplnenú prílohu č. 2 - Nacenený celkový návrh na plnenie kritéria predložený v písomnej forme podpísaný
uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou spracovaný vo formáte pdf. Formulár celkový návrh na plnenie kritéria je prílohou č.2 tejto výzvy.
Upozornenie!
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Prílohu č. 3 - Návrh Zmluvy o dielo predkladá iba úspešný uchádzač po vyhodnotení verejného obstarávania, ktorý
bude k tomu vyzvaný!
VI. KRITÉRIUM VYHODNOTENIA PONÚK
Uchádzačom predložený návrh na plnenie kritéria je celková cena, ktorá je uvedená aj v štruktúrovanom
rozpočte ceny predmetu zákazky a zároveň najnižšia cena v rámci predložených cenových ponúk, vyjadrená v Eur
s DPH. Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v celkovej výške v Eur bez
DPH, výška a sadzba DPH v Eur a celková cena v Eur s DPH. Najnižšia cena vyjadrená v Eur s DPH pri splnení
podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa je podkladom pre stanovenie výsledku verejného
obstarávania.
VII. PODMIENKY ZRUŠENIA ZADÁVANIA ZÁKAZKY
1. Cenové ponuky neboli predložené v min. požadovanom počte od 3 záujemcov.
2. Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na základe návrhu plnenia
kritéria.
3. Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov B. 1, 2
článku V. tejto výzvy.
4. Nebola predložená žiadna ponuka.
5. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka zadávaná a výzva vyhlásená.
Vypracovala:

…………….......................................
Mgr. Rebeka Zelenyáková
AMIRE s.r.o.

Za obec Kolta schválila a podpísala v osobe štatutárneho zástupcu:

.....................................................
Ida Krnčanová
Starostka obec Kolta

Dátum spracovania: 14.05.2018
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
Príloha č.2: Návrh na plnenia kritéria – celkový rozpočet
Príloha č.2: Návrh Zmluvy o dielo

„Revitalizácia parku v obci Kolta“
4

Obec Kolta
__________________________________________________
Príloha č. 1
Špecifikácia opisu predmetu zákazky
Predmet zákazky: „Revitalizácia parku v obci Kolta“
Predmetom zákazky je revitalizácia miestnej zelene, ktorá zahŕňa dodávku nových stromov, ich zakotvenie
a osadenie, výsadbu nových plôch krovín určených na spevnenie terénu, výsadbu záhonov s trvalkami, za
účelom budovania prvkov zelenej infraštruktúry v súlade tak s vidieckym ako aj regionálnym charakterom
územia so zameraním na historické prostredie parku v obci Kolta.
Súčasťou dodávky je: doprava, zavlažovanie, terénne úpravy a vytvorenie záhonov, náklady na
odstránenie a likvidáciu odpadov vzniknutých pri prácach spojených s dodávkou predmetu zákazky
V rámci výsadby a osadenia sa požaduje:


pripevnenie stromov ku kolu cca vo 2/3 výške pre zaistenie kmeňu proti bočnému pohybu a vykonanie
kontroly kvality ukotvenia stromov,



osadenie stromov sa bude vykonávať do kvalitnejšej úrodnej pôdy, úrodná pôda sa použije na
obsypanie okolo koreňov a balov, nekvalitnejšia pôda sa použije na dosypanie zvyšku jamky alebo
ryhy.

V rámci dodávky drevín sa požaduje: nahradenie jednotlivých kusov stromov v prípade vyhynutia do 2 rokov od
odovzdania predmetu Zmluvy.
Plánované rastliny na výsadbu:
Stromy na dosádzanie v počte 10 kusov:
Platanus acerifolia, veľkosť črepníku 80k, hrúbka kmeňa min. 12/14, /platan/........... 3 ks
Aesculus carnea Briotii, 60k, 14/16, /pagaštan, odolná forma/................................. 2 ks
Quercus rubra, 80k 14/16, /dub červený/.................................................................... 5 ks
Kríky v počte 315 kusov:
Weigela styriaca, veľkosť črepníku 2k, výška rastliny 60-80, ....................................... 20 ks
Weigela Lucifer, 5k, 60-80, ........................................................................................... 20 ks
Viburnum farreri December dwarf, 2k 30-40,............................................................... 20 ks
Spiraea cinerea Grefsheim, 2k 40-60, ........................................................................... 30 ks
Sorbaria sorbifolia Sem, 10k 80-100,............................................................................. 40 ks
Rosa The rote fairy, 5k 40-60, ....................................................................................... 25 ks
Potentilla fruticosa Goldstar, 2k 40-60, ........................................................................ 80 ks
Physocarpus opulifolius Purpurea, 2k 60-80, ................................................................ 35 ks
Physocarpus opulifolius Luteus, 2k 60-80, .................................................................... 35 ks
Deutzia Pink Pom Pom, 2k, 60-80, ................................................................................ 10 ks
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Trvalky v počte 450 kusov:
Trvalky si vyberáme podľa kvitnutia, 15 druhov v počte 30 kusov. Odporúčané druhy sú Rudbeckia sp,
Levandula sp., Phlox sp,, Achillea sp., Aster sp, Echinacea sp, Hemerocallis sp, Astilbe sp. Coreopsis sp,
Perovskia sp., Euphorbia sp. Gaillardia sp. Gaura sp. Helenium sp. Veronica sp.
*pozn.
Verejný obstarávateľ povoľuje predloženie ekvivalentov tykajúcich sa jednotlivých odrôd pre požadované druhy
drevín, kríkov a rastlín.
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží vlastný návrh odrôd pre požadované dreviny, ktorý musí byť v súlade
s opisom predmetu zákazky. Tento vlastný návrh a nacenený štrukturovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
bude súčasťou Zmluvy o dielo.
Verejný obstarávateľ vyžaduje vykonať dodávku predmetu zákazky v termínoch zodpovedajúcich
agrotechnickým termínom výsadby stromov, ktorých výsadba je predmetom Zmluvy o dielo a podľa aktuálnych
klimatických podmienok tak, aby boli zabezpečené všetky podmienky odbornej výsadby a ďalšieho rozvoja
rastlinného materiálu.
Termín ukončenia realizácie tejto zákazky je najneskôr do 31.05.2018.
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Príloha č. 2
Návrh na plnenie kritéria – nenacenený rozpočet

ROZPOČET
Predmet
zákazky

Revitalizácia parku v obci Kolta

Objednávateľ:

Obec Kolta

P.č.
Popis tovarov a prác

MJ

Množstvo

Platanus acerifolia

ks

3

2.

Aesculus carnea Briotii

ks

2

3.

Quercus rubra

ks

5

4.

Opora ku stromom

súbor

1

5.

Výsadbové práce stromov

súbor

1

6.

Weigela styriaca

ks

20

1.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ks

Weigela Lucifer
Viburnum farreri December dwarf

ks

Spiraea cinerea Grefsheim
Sorbaria sorbifolia Sem

ks
ks

Rosa The rote fairy

ks

Potentilla fruticosa Goldstar
Physocarpus opulifolius Purpurea
Physocarpus opulifolius Luteus
Deutzia Pink Pom Pom
Výsadba kríkov
Rudbeckia sp.

ks

ks
ks
ks
súbor
ks

20
20
30
40
25
80
35
35
10
1
30
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ks

Levandula sp.
Phlox sp.

ks
ks

Achillea sp.

ks

Aster sp.

ks

Echinacea sp.
Hemerocallis sp.

ks
ks

Astilbe sp.

ks

Coreopsis sp.

ks

Perovskia sp.
Euphorbia sp.

ks
ks

Gaillardia sp.

ks

Gaura sp.

ks

Helenium sp

31.

Veronica sp.

32.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

ks

30

Výsadba trvaliek

súbor

1

33.

Vytýčenie záhonov a drobné
terénne úpravy pod záhonmi

súbor

1

34.

Zavlažovanie rastlín počas výsadby

súbor

1

35.

Doprava

súbor

1

36.

Odstránenie a likvidácia odpadov

súbor

1

Cena celkom v Eur bez DPH
( súčet položiek 1 až 36)
DPH v Eur:
Cena celkom v Eur s DPH:
(súčet položiek 1 až 36)
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Identifikačné údaje uchádzača/názov: ......................................

Sídlo: .......................................................

IČO: .........................
Tu vložiť link ORSR/ZRSR: ................................................

Kontaktná osoba: ............................................................

Email: ..............................................................................

Telefonický kontakt: ........................................................

Uveďte či Ste platcom alebo nie Ste platcom DPH: ...........................................

Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru: ...........................................................................

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

„Revitalizácia parku v obci Kolta“
9

Obec Kolta
__________________________________________________
Príloha č. 3

NÁVRH ZMLUVY O DIELO
„REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI KOLTA“
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Príloha č. 3
Zmluva o dielo č. ......./2018
uzatvorená podľa §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
Zmluvné strany
Objednávateľ: Obec Kolta
Sídlo obce: 941 33 Kolta, Kolta č. 1
zastúpená: Ida Krnčanová, starostka obce
IČO: 00 308 986
DIČ: 2021060734
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK94 0200 0000 0001 7062 7172
Tel. kontakt: + 421 905 523 971
Email: obeckolta@stonline.sk
Internetová adresa: http://www.kolta.sk/
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Názov spoločnosti:
sídlo:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: ak sa uplatňuje
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel. kontakt:
Email:
(ďalej len „ zhotoviteľ “)
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1.1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania pre zákazku
s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Podkladom
pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka úspešného uchádzača v predmetnom verejnom obstarávaní
a kompletná dokumentácia z verejného obstarávania pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015
o verejnom obstarávaní.
1.2. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú túto zmluvu o dielo v zmysle Obchodného zákonníka § 536 až 565
Zákona č. 513/1991 Z.z. v platnom znení.
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Článok II.
Predmet plnenia
2.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť dielo s názvom
„Revitalizácia parku v obci Kolta“ a zhotovené dielo v dohodnutom termíne odovzdať podľa:
 podmienok stanovených vo výzve na predkladanie ponúk pre zákazku zadávanú postupom § 117 ZVO
č. 343/2015 pre objednávateľa;
 ponuky zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní;
 podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s platnými právnymi predpismi v zmysle zákona
č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, normami pre technológiu výsadbu
rastlín v krajine STN 83 7015 a STN 83 7016 a touto zmluvou prevziať a zaplatiť cenu podľa platobných
podmienok dohodnutých v článku IV. tejto zmluvy.
2.3. Zhotoviteľ je povinný dodať rastlinný materiál - dreviny, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy
v štandardnej kvalite. Požadované dreviny musia byť kvalitné škôlkarské výpestky v dobrom zdravotnom
stave so zodpovedajúcim koreňovým systémom, nepoškodené, s habitom, zodpovedajúce danému rodu
a druhu.
Článok III.
Miesto a čas plnenia
3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa č. II. tejto zmluvy sú nasledovné:
a)

začiatok realizácie diela je stanovený do 14 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy;
objednávateľ je povinný informovať o účinnosti tejto zmluvy zhotoviteľa elektronicky/emailom v deň
nadobudnutia účinnosti zmluvy a uvedie elektronický odkaz na zverejnenú zmluvu na domovskej
stránke obce;

b) odovzdanie diela v termíne do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tejto zmluvy.
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v termíne uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy.
3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode
3.1. tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia
zmluvy, plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ
právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela a na zmenu termínu dokončenia diela. Predĺženie lehoty
na zhotovenie diela zmluvné strany dohodnú vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.
3.4. Ak zhotoviteľ zrealizuje dielo ešte pred dojednaným termínom, objednávateľ je povinný riadne zhotovené
dielo prevziať.
3.5. Miesto dodania predmetu zmluvy je katastrálne územie obce Kolta.
Článok IV.
Cena diela
4.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku
verejného obstarávania. Do ceny sú premietnuté ekonomicky oprávnené náklady obstarania podľa § 2
ods. 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. v platnom znení, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. v platnom znení.
Cena predmetu diela je cenou maximálnou, ktorú nie je možné prekročiť.
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4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je stanovená nasledovne:
Celková cena za predmet zmluvy .............................. Eur bez DPH
DPH ( sadzba v % ...............) výška ............................ Eur
Celková cena za predmet zmluvy .............................. Eur s DPH
4.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu a vedomia objednávateľa alebo odchýlne
od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. Tovary, súvisiace s dodaním predmetu
zmluvy, ktoré zhotoviteľ dodá nad rámec rozpočtu, alebo dodá odchýlne od dojednaných zmluvných
podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4. Cenu diela je možné meniť len na základe písomného dodatku (riadne očíslovaného) k pôvodnej zmluve.
Podkladom takto podpísaného dodatku musí byť písomná požiadavka objednávateľa odovzdaná
zhotoviteľovi na práce a tovary nad rámec pôvodne stanoveného rozpočtu, alebo na obmedzenie rozsahu
prác a tovarov oproti pôvodnej požiadavke. Zvýšenie alebo zníženie ceny diela bude riešené formou
písomného dodatku k tejto zmluve.
4.5. Pri požiadavke na práce nad rámec stanoveného rozpočtu bude ich cena vypočítaná metodikou použitou
pri vypracovaní ponukového rozpočtu v aktuálnej cenovej úrovni. Pri požiadavke na obmedzenie rozsahu
prác a množstva tovarov bude cena diela znížená o odpovedajúce položky ponukového rozpočtu.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia
5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví
a doručí objednávateľovi po protokolárnom odovzdaní diela, vrátane vyjadrení dotknutých orgánov ( ak je
relevantné)
5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou (zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
zákon NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení) a predloží ju objednávateľovi
v 3 originálnych výtlačkoch.
Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
 číslo faktúry resp. daňového dokladu
 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu (IBAN)
 IČO a DIČ zhotoviteľa, ( IČ DPH ak sa uplatňuje), IČO objednávateľa
 miesto a názov diela: Revitalizácia parku v obci Kolta
 názov projektu: Revitalizácia parku
 názov dotačného programu: LEADER NSK 2
 číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
 zdaniteľné obdobie
 deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH ( ak sa uplatňuje) a celkovú fakturovanú sumu
 pečiatku a podpis zhotoviteľa alebo oprávnenej osoby za zhotoviteľa
 prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní a prebratí diela podpísaný obidvoma zmluvnými stranami
5.3. Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5.4. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové
nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.
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Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov a platných STN noriem , vzťahujúcimi sa na dielo, dohodnutých zmluvných podmienok, a že
počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
V rámci dodávky sa požaduje: nahradenie jednotlivých kusov stromov v prípade vyhynutia do 2 rokov od
odovzdania predmetu Zmluvy.
6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť
bezplatného odstránenia vady. Vadami pre prípad tejto zmluvy sa rozumie:
a)

dodanie mechanicky poškodených, alebo inak poškodených drevín ako napr. napadnutie škodcom
a chorobami, alebo dodanie drevín v rozpore s požiadavkou objednávateľa špecifikovanou
vo verejnom obstarávaní čo do sortimentu a množstva;

b) nesprávne vykonanie požadovaných prác pre výsadbu a osadenie ( kotvenie ) stromov v zmysle platnej
normy STN.
6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré neboli spôsobené ním a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej
starostlivosti nemohol zistiť a upozorniť objednávateľa na takéto vady. Pre účely takýchto vád sa rozumejú
nepriaznivé klimatické podmienky, nesprávna starostlivosť a ošetrenie drevín počas záručnej doby, alebo
napadnutie škodcami a chorobami po odovzdaní
6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní písomnou formou. Písomnou formou
sa rozumie podanie žiadosti o vybavenie reklamácie poštovou zásielkou alebo elektronicky/emailom.
6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr
do 2 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky
možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.
6.7. Vady diela budú zmluvné strany riešiť podľa §§ 551-552 Obchodného zákonníka.

Článok VII.
Zhotovenie diela a jeho odovzdanie
7.1. Zhotoviteľ zabezpečí spracovanie protokolu o odovzdaní a prebratí diela prostredníctvom poverenej
osoby Zhotoviteľa. Protokol o odovzdaní a prebratí diela podpisujú obe zmluvné strany osobami
poverenými, protokol musí obsahovať kompletné údaje o dodávkach a súpisoch vykonaných prác.
Článok VIII.
Zmluvné pokuty
8.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
a) za každý deň omeškania s odovzdaním dokončeného diela objednávateľovi v termíne,
uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy vo výške 0,05 % z ceny diela,
b) V prípade, ak zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 20 %
z ceny nevykonaných prác a neuskutočnených dodávok.
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8.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu v plnej výške,
ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
8.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
9.1. Zmluva nadobúda platnosť prejavením súhlasu s celým jej obsahom a podpísaním oprávnenými zástupcami
zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Kolta
www.kolta.sk
9.2. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z.z.“)
zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa
obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.
9.3. Objednávateľ zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení Zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh),
ak sú výsledkom duševnej činnosti Zhotoviteľa, nakoľko:
a) tieto neboli podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 211/2000 Z.z. obstarané z verejných prostriedkov,
b) tieto vznikli z činnosti zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
a zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z., a to
vyjadriť nesúhlas so sprístupnením informácií,
c) tieto zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho internom
predpise.
9.4. Objednávateľ v nadväznosti predchádzajúce ustanovenia tohto článku zabezpečí anonymizovanie (t.j.
prekrytie, vymazanie alebo iný spôsobom znemožnenie čitateľnosti) tých údajov, ktoré:
a) Zhotoviteľ oddelí od Zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so Zmluvou, krycím listom pevne
zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, ktoré označí
slovom “obchodné tajomstvo" alebo slovom “dôverné“
b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu Zhotoviteľa,
c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti kontaktu
s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.).
Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predchádzajúceho odseku tohto článku nie je v súlade
s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktoré
neboli sprístupnené.
9.5. Zhotoviteľ a objednávateľ sú povinní strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so zhotovením diela
a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávať kontrolu a to
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí podpory z NSK formou dotácie,
uzavretej medzi Objednávateľom ako Prijímateľom dotácie a
Poskytovateľom dotácie
za účelom financovania predmetu tejto zmluvy, ktorým je „Revitalizácia parku v obci Kolta“ a to
zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR
a poskytnúť dotačnému orgánu/om, či jeho zamestnancom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Za
strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží poskytovateľovi žiadna
odmena, náhrada ani iné plnenie.
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9.6. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných
strán. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní
od jeho doručenia druhej strane.
9.7. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto
Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade,
že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie
príslušnému všeobecnému súdu v SR.
9.8. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre
zhotoviteľa.

V Kolte, dňa .............

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

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....................................................
Ida Krnčanová
Starostka obce Kolta

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

Príloha č. 1 tejto Zmluvy: Fotokópia dokladu o oprávnení vykonávať činnosť v predmete zmluvy
Príloha č. 2 tejto Zmluvy: Cenová ponuka úspešného uchádzača – návrh na plnenie Kritéria
Príloha č. 3 tejto Zmluvy: Protokol o odovzdaní a prebratí diela
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