Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:

Obec Komárany, Komárany 136, 093 01 Komárany, IČO: 00332488
Vybudovanie kamerového systému v obci Komárany

Výzva na predloženie ponuky podľa § 117
Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Komárany, Komárany 136, 093 01 Komárany, IČO: 00332488, ako verejný obstarávateľ podľa §
7 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:
„Vybudovanie kamerového systému v obci Komárany”
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Obec Komárany

Sídlo:

Komárany 136, 093 01 Komárany

Zastúpený:

Jana Kráľová - starosta

IČO:

00332488

DIČ:

2020630128

IČ DPH:

---

Štát:

Slovenská republika

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v 2-och papierových vyhotoveniach, doručená spolu so
všetkými povinnými prílohami, v zalepenej obálke alebo ponuka zaslaná elektronickou komunikáciou
na adresu: bjbussinesshouse@gmail.com.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Dokumenty, ktoré vyhotovuje uchádzač, musia byť podpísané ním, alebo osobou oprávnenou konať
v mene uchádzača.
Ponuka, ktorá sa predkladá v tlačenej forme, musí jej obal obsahovať nasledovné údaje:
a) adresu uvedenú v bode 1,
b) adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
c) označenie “Verejné obstarávanie - neotvárať”,
d) označenie heslom verejnej súťaže: Vybudovanie kamerového systému v obci Komárany
Ponuka, ktorá sa predkladá elektronickou komunikáciou, musí obsahovať:
a) e-mail adresa pre doručenie: bjbussinesshouse@gmail.com
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno a priezvisko:
Poštová adresa:
GSM:
E-mail:

PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
B & J Bussiness house, s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
0905/ 866 712
bjbussinesshouse@gmail.com
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4. Predmet obstarávania:
Predmet zákazky:
Vybudovanie kamerového systému v obci Komárany
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník
45340000-2 (Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení)
45233292-2 (Inštalácia bezpečnostného zariadenia)
35125300-2 (Bezpečnostné kamery)

Doplnkový slovník
nevyžaduje sa

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Dodávateľsko-odberateľský vzťah je uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je dodávka a implementácia technologických zariadení súvisiacich so zvýšením
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov),
pozostávajúca najmä z:
 vybudovania digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a
centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov
 implementácie snímacích zariadení (kamery) a s ním súvisiaceho osvetlenia verejných priestorov,
resp. implementácia snímacích zariadení umožňujúcich snímanie v tme
 vybudovanie distribučnej siete prostredníctvom pasívnej a/alebo aktívnej elektronickej
komunikačnej siete vrátane zariadení na prenos a zber signálu (budovanie aktívnych/pasívnych
optických sietí, metalických sietí, budovanie bezdrôtových prístupových sietí (pri bezdrôtových
sieťach len v pásmach vyžadujúcich prevádzkovanie na základe individuálneho povolenia)
 implementácie centrálneho riadiaceho systému otvoreného pre prípadné rozšírenie počtu a typov
snímacích zariadení a rozšírenie úložiska pre archiváciu záznamov
 implementácie úložiska pre archiváciu záznamov (distribuované jednotky pre ukladanie záznamov
a centrálna jednotka/y pre ukladanie záznamov)
Digitálny kamerový systém musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
 predloženým návrhom riešenia uchádzač preukáže, že vybuduje otvorený (technologicky neutrálny)
kamerový systém, ktorý umožní prípadné rozšírenie o ďalšie snímacie zariadenia a rozšírenie
úložiska pre archiváciu záznamov
 kamerový systém musí spĺňať požiadavky príslušnej platnej legislatívy a zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr.: umožniť elimináciu
zobrazenia a archivácie snímaného záznamu zasahujúceho súkromné priestranstvá a objekty,
ochranu prenášaných informácií)
 kamerový systém musí dosiahnuť minimálne rozlíšenie snímaného obrazu 2048x1536 px alebo 3
Mpx (pri minimálne 25 snímkach za sekundu).
Predmetom špecifikácie na monitorované lokality je priložený súbor mapových podkladov s vyznačením
verejných priestranstiev, v rámci ktorých sú identifikované jednotlivé lokality (zóny), ktoré majú byť
monitorované a príslušná fotodokumentácia každej lokality (zóny). Priložená špecifikácia obsahuje
nasledujúce požiadavky na monitorované lokality:
 Celkový počet požadovaných monitorovaných lokalít: 7
 Minimálny požadovaný počet kamier: 16
 Minimálny požadovaný počet svetelných bodov (osvetlení): 0
Uchádzač musí zabezpečiť monitorovanie všetkých povinne požadovaných monitorovaných lokalít.
Nezabezpečenie monitorovania povinne požadovaných monitorovaných lokalít a nezabezpečenia
minimálneho počtu kamier a osvetlení sa považuje za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa
na predmet zákazky.
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Užívateľské prostredie záznamového systému v slovenskom jazyku. Prevádzkovanie systému po dobu
minimálne 3 rokov
Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie a schválenie potrebnej dokumentácie v zmysle
požiadaviek zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, bezpečnostného projektu a prevádzkovanie digitálneho kamerového systému po dobu
minimálne 5 rokov od podpisu preberacieho protokolu.
V prípade, ak sú pre realizáciu Diela potrebné stavebné práce, uchádzač je povinný predložiť v mene
verejného obstarávateľa a odovzdať následne objednávateľovi:
 Projektovú dokumentáciu s rozpočtom vypracovanú v závislosti od zvoleného typu distribučnej siete
(napr. pevnej káblovej siete optickej alebo metalickej alebo bezdrôtovej prístupovej siete FWA a
pod.) pre vybudovanie a prepojenie širokopásmovej infraštruktúry do vyššej komunikačnej siete;
súčasťou projektovej dokumentácie budú aj všetky potrebné povolenia, ktoré pri danom projekte
vyžaduje platná legislatíva SR
 Ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné stavebné
povolenie a/alebo rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a
rozhodnutie o využití územia ), vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá
námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým situačným výkresom
osvedčeným stavebným úradom a rozpočtom (originál alebo úradne osvedčená fotokópia)
 Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
- v prípade ak si Dielo vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu)
 Rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a rozhodnutie o využití
územia § 39 - § 40, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov pri stavebných investíciách,
resp. pri investíciách do líniových stavieb podzemnej a/alebo nadzemnej káblovej infraštruktúry
(originál alebo úradne osvedčená fotokópia)
Súčasťou zákazky je aj zreteľné označenie obce a jej územia o tom, že priestor je monitorovaný.
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
Suma: spolu s týmto prieskumom sa stanoví aj predpokladaná hodnota zákazky cez najnižšiu ponuku
uchádzača vyjadrenú v EUR bez DPH
8. Miesto dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Komárany, Komárany 136, 093 01 Komárany, IČO: 00332488,
resp. intravilán obce.
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Lehota na dodanie: na dobu určitú, ktorá bude uvedená v zmluve, nakoľko tento údaj je
“vyhodnocovacím kritériom”
Nadobudnutie platnosti a účinnosti zmluvy: zmluva nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a zároveň, dňom nasledujúcim po dni
odsúhlasenia celého procesu verejného obstarávania predmetu zmluvy poskytovateľom pomoci.
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Súťažné podklady sú súčasťou výzvy na predkladnie ponúk a sú k dispozícii bez úhrady.
11. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný: zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu
Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: áno - Program rozvoja vidieka SR
2014 - 2020, podopatrenie 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry.
Financovanie sa bude vykonávať formou bezhotovostného platobného styku na základe daňových
dokladov so splatnosťou 30 dní.
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Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že nie je platcom DPH.
12. Lehota na predloženie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk: 15.06.2021 do 09:00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky:
 poštou alebo osobne alebo elektronicky
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovil 2 kritériá na vyhodnotenie ponúk:
 Najnižšia cena za predmet zákazky celkom spolu vrátane DPH uvedená v eurách,
 Najkratšia lehota realizácie predmetu zákazky v mesiacoch,
1) Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného počtu bodov posudzovaného
údaju, uvedeného v ponukách nasledovne:
a) najnižšia cena za predmet zákazky celkom spolu vrátane DPH uvedená v eurách = 70 bodov;
t.j. maximálny počet bodov, aký môže jednotlivý člen komisie prideliť jednotlivej ponuke k
danému kritériu.
b) najkratšia lehota realizácie predmetu zákazky = 30 bodov; t.j. maximálny počet bodov, aký
môže jednotlivý člen komisie prideliť jednotlivej ponuke k danému kritériu.
2) Ponuky budú vyhodnocované použitím nasledujúcich kritérií s uvedením váhy:
Spôsob stanovenia najlepšej ponuky a spôsob výpočtu bodových ohodnotení ostatných ponúk je
spresnený vzorcom. Bodovým ohodnotením rozumieme počet bodov pridelený jednotlivým členom
komisie jednotlivej ponuke k danému kritériu. Bodové ohodnotenie sa vždy zaokrúhľuje
matematicky na celé číslo (vrátane 0).
a) Najnižšia cena predmetu zákazky.
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača, s najnižšou cenou za predmet zákazky
vyjadrenou v eurách vrátane DPH. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných
ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí úmerou. Bodové hodnotenie pre
každú ďalšiu navrhovanú cenu za predmet zákazky ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel
najnižšej ceny za predmet zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny za predmet zákazky
príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú
pre uvedené kritérium.
[(cenamin / cenanavrh) * (bodymax)]
cenamin - najnižšia ponuková cena za predmet zákazky platnej ponuky, vyjadrená v eurách,
cenanavrh - príslušná posudzovaná ponuková cena za predmet zákazky, uvedená vo
vyhodnocovanej ponuke, vyjadrená v eurách,
bodymax - maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “cena“ t.j. 70 bodov
b) Najkratšia lehota realizácie predmetu zákazky
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača, s najkratšou lehotou realizácie predmetu
zákazky. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa
počet prideľovaných bodov určí úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú
hodnotu lehoty realizácie diela sa vypočíta ako podiel lehoty realizácie diela príslušnej
vyhodnocovanej ponuky a najkratšej lehoty realizácie zákazky, prenásobený maximálnym
počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
(lehotanávrh / lehotamax) * (bodymax)]
lehotanávrh - navrhovaná lehota realizácie zákazky,
lehotamax - najkratšej lehoty realizácie zákazky,
bodymax - maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “cena“ t.j. 30 bodov
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3) Po pridelení bodových ohodnotení jednotlivým ponukám sa pre každú ponuku určí poradie.
Úspešným uchádzačom v súťaži sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt
všetkých posudzovaných kritérií (písm. a) a b) ), bola najvyššia. Poradie ostatných uchádzačov sa
stanoví podľa počtu získaných bodov.
4) V prípade rovnosti počtu bodov zaokrúhlených na dve desatinné miesta, ktoré boli pridelené po
vzájomnom súčte výsledných bodových hodnôt viacerým ponukám uchádzačov umiestneným na
tom istom mieste, stane sa víťazom verejnej súťaže ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom
porovnaní celkového počtu bodov, pridelených po vzájomnom súčte výsledných bodových hodnôt
podľa písm. a) a b) dosiahne po zaokrúhlení na tri desatiny čísiel najvyššie bodové hodnotenie.
Poradie ostatných uchádzačov s rovnakým počtom bodov, ktorí boli vyhodnotení pôvodne na tom
istom mieste, sa stanoví vzájomným porovnaním celkového počtu bodov zaokrúhlených na tri
desatiny čísiel, pridelených po vzájomnom súčte výsledných bodových hodnôt.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Obsah ponuky:
a) Doklady splnenia podmienok účasti podľa bodu 15. tejto výzvy uvedené nižšie
b) Návrh na plnenie kritérií hodnotenia ponúk (príloha č. 1 tejto výzvy)
c) Vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný Súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č. 2
tejto výzvy)
d) Vyplnené, podpísané a opečiatkované Čestné vyhlásenie (príloha č. 3 tejto výzvy)
Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty podľa bodu 15. tejto výzvy a nebude možné
uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená.
Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky je slovenský jazyk.
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
Splnenie podmienok účasti - osobné postavenie
Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v
platnom znení:
a) § 32, ods. 1, písm. e) - uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu. Preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
b) § 32, ods. 1, písm. f) - uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej
republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov
uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením
podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak nie je
upravený inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj
iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
Splnenie podmienok účasti - finančné a ekonomické postavenie
a) Neuplatňuje sa
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Splnenie podmienok účasti - technická alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoju technickú
a odbornú spôsobilosť:
a) § 34 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miesta lehôt uskutočnenia stavebných prác;
zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác podľa obchodných
podmienok, a to v minimálnej hodnote predpokladanej hodnoty zákazky za posudzované obdobie,
ak odberateľom:
1) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
b) § 34, ods. 1, písm. j) - technickú projektovú dokumentáciu, ktorej špecifiká sú uvedené v Opise
predmete zákazky
c) § 34, ods. 1, písm. m) - licenciu na prevádzkovanie technickej služby s rozsahom činností podľa §
7 ods. 1 zákona 473/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov v rozsahu projektovanie, montáž,
údržba, revízia, oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a
zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom
mieste alebo v ich okolí. Licencia musí byť vydaná PZ SR. Uchádzač so sídlom mimo územia SR
doloží rovnocenné doklady platné v krajine svojho sídla alebo iný ekvivalent podľa platnej legislatívy
v EÚ a SR
d) § 34, ods. 1, písm. m) - stanovisko TÚ k využitým frekvenciám, ak súčasťou systému bude aj
budovanie siete na jeho prepojenie pomocou bezdrôtovej technológie
ALEBO
- stavebné povolenie, ak súčasťou systému bude aj budovanie siete na
jeho prepojenie pomocou zemných (stavebných) prác,
ALEBO
- povolenie na užívanie, ak súčasťou systému bude aj budovanie siete na
jeho prepojenie pomocou „vzduchu a cez zariadenia na „cudzích“ stĺpoch
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s § 34, ods. 3 zákona.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov,
preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Verejný
obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti technickej
alebo odbornej spôsobilosti v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto
dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací
koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia tejto Výzvy vo vestníku verejného obstarávania.
16. Otváranie ponúk:
 Miesto: B & J Bussiness house, s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
17. Postup pri otváraní ponúk:
Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním
splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač,
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa pred otváraním ponúk
preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Osoba oprávnená zúčastniť sa
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na otváraní ponúk za uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie
a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Na otváraní ponúk budú zverejnené informácie v zmysle ZVO.
Po otvorení jednotlivých ponúk, verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov elektronickou poštou na
konkrétny dátum na praktické predvedenie funkčnosti kamerového systému na mieste.
18. Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t.j. najneskôr do 31.12.2021.
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno a priezvisko:
Poštová adresa:
GSM:
E-mail:

PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
B & J Bussiness house, s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
0905/ 866 712
bjbussinesshouse@gmail.com

20. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby
si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a
začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.
Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov.
V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky
záujemca môže dohodnúť termín obhliadky na adrese verejného obstarávateľa, resp. telefonicky
u starostu obce (Jana Kráľová, tel: 0902 891 745).
Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky idú na ťarchu
záujemcu.
Obhliadka po dohode s kontaktnou osobou sa môže uskutočniť najneskôr v lehote na predkladanie
ponúk.
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku neprijíma. Verejný obstarávateľ inforuje úspešného
uchádzača o ďalšom postupe pri uzatváraní zmluvy.
V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov,
tovarov a zariadení, verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa ZVO. Posúdenie
ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností
ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane uchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné
upozorniť v ponuke. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a
technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam
(kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré
uviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na
zabezpečenie plnenia predmetu zákazky - ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádzač
nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.
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Prílohy:
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií hodnotenia ponúk
Príloha č. 2: Súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie
Príloha č. 4: Zmluva o dielo

S úctou,

03.06.2021, ......................................
Dátum, podpis, pečiatka
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Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
Predmet zákazky: Vybudovanie kamerového systému v obci Komárany
Údaje o uchádzačovi:
obchodné meno/názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
právne zastúpený:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

1) Kritérium 1: cena za realizáciu predmetu zákazky
Cena v EUR
bez DPH
Cena za realizáciu predmetu zákazky

DPH

spolu s DPH

(pozn.: Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní - "Nie som platca DPH").

2) Kritérium 2: lehota na dodanie predmetu zákazky
Počet mesiacov:

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

štatutárny zástupca uchádzača
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom
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Súhlas so spracúvaním osobných údajov
(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)
Ja, dolupodpísaný/á:
Titul:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č.
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) týmto
udeľujem súhlas so spracovávaním osobných údajov
uvedených v rámci ponuky predloženej uchádzačom: …………………………… (uvedie sa obchodné
meno/názov a sídlo uchádzača) do verejného obstarávania vyhláseného na predmet zákazky:
Vybudovanie kamerového systému v obci Komárany, ktorý realizuje verejný obstarávateľ: Obec
Komárany, Komárany 136, 093 01 Komárany, IČO: 00332488.
Účelom poskytnutia súhlasu je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytnutých v
rámci predmetného verejného obstarávania.
Týmto vyhlásením sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie počas trvania
predmetného verejného obstarávania vyhláseného na uvedený predmet zákazky.
Po skončení verejného obstarávania budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Udelenie súhlasu je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už
spracovaných osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.
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Zároveň s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajom týmto vyhlasujem, že sú mi známe
informácie o mojich právach v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

podpis dotknutej osoby
* súhlas musí byť podpísaný dotknutou osobou - Dotknutá osoba vyplní vyznačené časti súhlasu a uchádzač
zabezpečí jeho predloženie v ponuke, ak je to relevantné a ak sa to vzhľadom na obsah ponuky a povinnosť ponuku
zverejňovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyžaduje
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Čestné vyhlásenie
Predmet zákazky: Vybudovanie kamerového systému v obci Komárany
Ja, dolupodpísaný .......................... (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) uchádzača
,.................................... (doplniť názov uchádzača), týmto
čestne vyhlasujem, že





súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, ktoré sú uvedené vo Výzve na
predkladanie ponúk
akceptujem a bezvýhradne súhlasím s obsahom obchodných podmienok
všetky informácie a údaje, doklady a dokumenty, vyhlásenia predložené v ponuke, ako aj v tomto
vyhlásení sú pravdivé a úplné
predkladám len jednu ponuku:
☐1 ktorú som vypracoval sám
☐1 pri jej vypracovaní, som využil služby osoby podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
2 Meno

a priezvisko osoby:

Obchodné meno alebo názov:
Adresa pobytu alebo miesto podnikania:
IČO, ak bolo pridelené:


na realizácii kúpnej zmluvy uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú
podieľať subdodávatelia: áno / nie3
, a že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní.
Obchodné meno a
adresa subdodávateľa

IČO
subdodávateľa

Predmet
subdodávok

Objem predpokladaných
subdodávok v EUR bez DPH

SPOLU


som oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.



nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods.
1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Ako uchádzač ďalej vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých
informácii, alebo zamlčaných závažným spôsobom.

strana 12 z 18

Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:

Obec Komárany, Komárany 136, 093 01 Komárany, IČO: 00332488
Vybudovanie kamerového systému v obci Komárany

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

štatutárny zástupca uchádzača
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom

uchádzač zaškrtne políčko, podľa toho akým spôsobom bola ponuka vypracovaná
uchádzač vyplní identifikačné údaje osoby, ktorej služby využil podľa § 49 ods. 5 zákona, ak sa vzťahuje
3
nehodiace sa prečiarkne
1
2
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Zmluva o dielo
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení
I. ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Názov:

Obec Komárany

Sídlo:

Komárany 136, 093 01 Komárany

Zastúpený:

Jana Kráľová - starosta

IČO:

00332488

DIČ:

2020630128

IČ DPH:

---

Štát:

Slovenská republika

Kontakt:

057/4422126 ; ocu@komarany.sk

obec založená podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
číslo účtu:
právne zastúpený:
email:
obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom
…………………., oddiel: ………….., vložka č.: ……………….
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. PREDMET ZMLUVY
1) Predmetom zmluvy je realizácia prác v rámci zákazky: „Vybudovanie kamerového systému v obci
Komárany“. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať kamerový systém v obci Komárany. Podkladom pre
zhotovenie diela je ponuka zhotoviteľa predložená v rámci zákazky s nízkou hodnotou. Rozsah prác
je stanovený na základe vypracovanej technickej projektovej dokumentácie.
2) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy a v súlade s jej
dohodnutými prípadnými zmenami, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými
slovenskými technickými normami ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s ktorými
bol zhotoviteľ oboznámený.
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3) Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
4) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok, po
jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní
III. MIESTO A ČAS PLNENIA
1) Miestom plnenia (montáž zariadenia) je: Obec Komárany, Komárany 136, 093 01 Komárany, IČO:
00332488, resp. intravilán obce.
2) Objednávateľ presne stanoví, v ktorých častiach objektu respektíve objektov požaduje realizáciu.
3) Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia,
a to najmenej 3 pracovné dni pred odovzdaním diela.
4) Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne a včas zhotovené dielo. O priebehu a výsledku
odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú stav diela, zistené vady
diela, lehotu na ich odstránenie. Súčasťou preberacieho konania a podmienkou prevzatia diela zo
strany objednávateľa je úspešné vykonanie skúšok funkčnosti a iných potrebných skúšok na diele,
odovzdanie potvrdení o vykonaní skúšok a odovzdanie príslušnej technickej dokumentácie diela.
5) Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odskúšané odovzdať objednávateľovi do ..................
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
(údaj tu uvedený, musí byť zhodný s údajom, ktorým zhotoviteľ preukazoval
vyhodnocovacie kritériá vo svojej ponuke v rámci verejnej súťaže podľa Čl. II).
6) Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá
by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
7) Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je povinný objednávateľ toto
dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne avšak po písomnom vyzvaní najneskôr do 7
kalendárnych dní na prevzatie diela.
8) Doba zhotovenia diela sa predlžuje automaticky o počet dní, v ktorých nebolo možné zhotovovať
dielo alebo vykonávať práce, ktoré technológia neumožňuje, ako napr.: pokles vonkajšej teploty pod
10 stupňov Celzia, vlhký alebo mokrý povrch, dážď, sneženie. Tieto vplyvy budú zaznamenané do
stavebného denníka.
IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1) Cena diela za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. ako maximálna
vrátane DPH. Určenie zmluvnej ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo ako príloha č. 1 s
uvedenými pevným i jednotkovými cenami. Cena kryje všetky zmluvné záväzky a veci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu jeho častí, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevádzky a
užívaniu, zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebnomontážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzné predpisy vo výstavbe.
2) Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ocenený výkaz výmer v ponuke zodpovedá určeným podmienkam pre
naplnenie predmetu zmluvy a je ním odsúhlasený a konečný.
3) Zmluvná cena diela je stanovená v nasledovnom členení:
Cena bez DPH (v EUR)

slovom:

Výška DPH (v EUR)

slovom:

Cena s DPH (v EUR)

slovom:

4) Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za riadne a včas zhotovené dielo na základe
faktúry zhotoviteľa vystavenej ako riadny daňový doklad. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru
po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.
5) Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia zhotoviteľom.
6) Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela sa uhradí nasledovným spôsobom:
a) vo výške „cena celkom s DPH“ bude realizovaný bankovým prevodom po odovzdaní diela na
základe vyhotovenej faktúry a v súlade s podmienkami určenými výzvou č. 22/PRV/2017 tiež
špecifikovanými programom PRV SR 2014 - 2020 ako aj povereným riadiacim orgánom PPA
7) V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti riadneho daňového dokladu, alebo bude
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obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.
V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením opravnej faktúry objednávateľovi.
8) Vlastnícke právo k zhotovenému a odovzdanému dielu prechádza na objednávateľa až po úplnom
zaplatení dohodnutej ceny diela.
V. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
1) Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov, v prípade stavebných prác
60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré
zodpovedá zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie a na poruchy spôsobené
nesprávnym zaobchádzaním. Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vzniknú v dôsledku výpadku
elektrickej energie a poveternostných a živelných vplyvov/blesk, voda, požiar/ a poškodenia
spôsobené konaním užívateľa.
2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania vrátane skrytých
vád a za vady vzniknuté počas záručnej doby v prípadoch spôsobených porušením jeho povinnosti.
3) Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo
požadovať a dodávateľ povinnosť bezplatne a bezodkladne v lehote 7 dní odstrániť vady, na ktoré
platí záruka.
4) Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní v lehote 7 dní písomnou
formou.
5) Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na diele až do okamihu, kedy ho objednávateľ písomným
zápisom /preberací protokol/ prevezme okrem škôd na diele, ktoré boli spôsobené objednávateľom.
6) Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl VI. bod 3 tejto zmluvy alebo ak vady
neodstráni v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady
zhotoviteľa a má právo započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z ceny.
7) Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať a namontovať
náhradný predmet plnenia najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.
VI. PODMIENKY PLNENIA
1) Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť priestory, v ktorých dôjde k vykonaniu montáže
špecifikovaného v čl. II. tejto zmluvy.
2) Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním diela aj inú osobu, pričom má zodpovednosť akoby dielo
vykonal sám.
3) Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, je zhotoviteľ
oprávnený požadovať úhradu toho, čím sa objednávateľ neoprávnene obohatil.
4) Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje
sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
5) Ak požiada objednávateľ písomne zhotoviteľa v priebehu vykonávania diela o zmenu predmetu
plnenia a zhotoviteľ túto zmenu písomne odsúhlasí, budú všetky náležitosti z tejto zmeny plynúce
(hlavne cena, lehoty, prípadne ďalšie zmeny týkajúce sa ostatných článkov tejto zmluvy) riešené
písomným dodatkom k tejto zmluve. Do doby obojstranného potvrdenia tohto dodatku je zhotoviteľ
povinný prerušiť na diele všetky práce, ktorých prevedenie by znemožnilo či sťažilo realizáciu
požadovaných zmien, predĺžilo dodacie lehoty alebo zvýšilo náklady na predmet plnenia vyvolané
takouto zmenou.
6) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy,
skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej
zmluvnej strane dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy),
ktoré nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch považujú
sa za dôverné, nesmú byť zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu
druhej zmluvnej strany a nesmú byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo
zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú
dodržiavať bez časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.
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VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1) Objednávateľ si v rámci záväzkového vzťahu so zhotoviteľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek
sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi
objednávateľom a zhotoviteľom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác
alebo iných postupov.
2) Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo
odstúpením podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť v prípadoch uvedených
v Obchodnom zákonníku a pri podstatnom porušení tejto zmluvy
3) Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa je:
a) prekročenie termínu zhotoviteľa diela o viac ako 15 dní,
b) nevykonanie diela v súlade s touto zmluvou, najmä v nezodpovedajúcej kvalite
4) Za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa je považované nedodržanie termínu
splatnosti faktúr o 90 dní oproti ich uvedenej splatnosti, a to i napriek písomnému upozorneniu
zhotoviteľa.
5) Odstúpenie má účinky ku dňu doručenia písomného odstúpenia druhej strane. Odstúpením
nezanikajú práva na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhrady škody, ako aj iné práva, z povahy
ktorých vyplýva, že majú trvať aj po odstúpení od zmluvy (napr. záruky, úprava vád diela a pod.).
VIII. OSTATNÉ USTANOVENIA
1) Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že informovať sa o stave rozpracovaného diela budú na
vzájomných pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.
2) Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto
informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia
informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.
3) Objednávateľ súhlasí, aby jeho obchodné meno bolo v budúcnosti použité pre referenčné účely pre
zhotoviteľa.
4) Zhotoviteľ vyhlasuje, že na predmet tejto zmluvy nie je vedená exekúcia a že mu nie je známe, že
by tretie osoby voči nemu uplatnili svoje právo a to či už podaním na príslušnom orgáne alebo
uplatnením takéhoto práva priamo u zhotoviteľa.
5) Zhotoviteľ spracuje časový harmonogram postupu prác do 7 dní od účinnosti tejto zmluvy.
IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Táto zmluva nadobúda platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia a zároveň, dňom nasledujúcim po dni odsúhlasenia celého
procesu verejného obstarávania predmetu zmluvy poskytovateľom pomoci.
2) Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, len formou písomných
očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom
sídle objednávateľa.
3) Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno
vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
4) Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú
zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ
DPH, oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby
a iných skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy.
5) Právne vzťahy vyslovene neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
6) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako zhotoviteľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť
svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takom prípade zamestná na realizáciu
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec,
okres, VÚC).
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V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa
zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú, vyššie, bude podľa
Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných
rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych
komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít
2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší
pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru atď.
7) Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizovanou službou
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú uzatvorí objednávateľ
(prijímateľ), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými
osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z
Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
8) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola
podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú
a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom.
9) Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:
a) Rozpočet (výkaz výmer)
V Komáranoch, dňa .....................

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

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Jana Kráľová
starosta

obchodné meno
zastúpená titul, meno a priezvisko
funkcia
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