SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE

Výzva na predloženie ponuky
(reg. č. SPU/ZNH/28/2016)

Predmet zákazky:

Rekonštrukcia hosťovských izieb v ŠD Mladosť

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 117 zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ZVO)

Výzvu na predloženie ponuky schvaľuje:

...............................................................
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor

Vypracovali:

..................................................................
JUDr. Eva Kolníková

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

Ing. Ľubica Pastrnáková

V Nitre dňa 03. augusta 2016

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE | Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
IČO 00397482 | DIČ 2021252827

Časť A/ Pokyny na vypracovanie ponuky
1.

Všeobecné informácie

1.1

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
IČO: 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
štatutárny orgán: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: JUDr. Eva Kolníková, telefón: +421 37 6415 515,
e- mail: eva.kolnikova@uniag.sk
internetová adresa: www.uniag.sk

1.2 Predmet zákazky:
1.2.1 Stavebné práce: rekonštrukcia hosťovských izieb v ŠD Mladosť
1.2.2 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet:
45000000-7 Stavebné práce
45311000-0 – Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45432000-4 - Kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava stien
45410000-4 - Omietkarské práce
45442100-8 - Maliarske a natieračské práce
1.2.3 Podrobný opis a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené
v časti B/ tejto výzvy
1.2.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 67 930,00 € bez DPH.
1.3

Komplexnosť zákazky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

1.4

Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov verejného obstarávateľa.

1.5

Výsledok verejného obstarávania:
Zmluva o dielo v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.

1.6 Termín a miesto plnenia predmetu zákazky:
1.6.1 Termín plnenia: 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy
1.6.2 Miesto plnenia predmetu zákazky: Štúrova ul. č. 3 v Nitre, okres Nitra, Slovenská republika
1.7

Variantné riešenie:
Neumožňuje sa.

1.8

Náklady na ponuku:
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

1.9

bez

Viazanosť ponuky:
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.10.2016.

1.10 Použitie elektronickej aukcie: nie
2.
2.1

Dorozumievanie a vysvetľovanie súťažných podkladov:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi sa bude
uskutočňovať písomnou formou v slovenskom jazyku.

2

2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5
3.3
3.3.1

3.3.2

3.4
3.5

3.6

V prípade potreby objasniť výzvu, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich
vysvetlenie na adrese: SPU v Nitre, Útvar právny a verejného obstarávania, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra.
Výzvu a jej vysvetlenie verejný obstarávateľ zverejní na svojom webovom sídle –
www.uniag.sk/preverejnosť/prístup k informáciám /verejné obstarávanie/zákazky podľa
zákona č. 343/2015 Z.z/stavebné práce a poskytne aj v písomnej forme všetkým
záujemcom, ktorí si prevzali výzvu.
Žiadosť záujemcu o vysvetlenie výzvy musí byť doručená verejnému obstarávateľovi
najneskôr do 12:00h dňa 10.08.2016.
Príprava ponuky:
Jazyk ponuky:
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ
v zmysle § 19 ods. 2 ZVO umožňuje predložiť ponuku aj v českom jazyku.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky, ktoré sú vystavené v inom, ako slovenskom alebo českom jazyku,
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť priložené aj ich preklady do
slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov
a dokumentov, je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.
Obsah ponuky:
doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúce sa osobného postavenia: doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré
tvoria predmet zákazky
vyplnená a podpísaná príloha č. 1 tejto výzvy, t.j. ocenený výkaz výmer/rozpočet, v ktorom
uchádzač okrem jednotkových cien, celkových cien jednotlivých položiek uvedie aj
obchodné názvy, značky, typy výrobkov, materiálov a tovarov, ktoré použije pri plnení
zákazky a ktoré budú iné, ako sú uvedené vo výkaze výmer tejto výzvy,
podrobný opis plnenia predmetu zákazky s uvedením technologických postupov,
obchodných názvov, značiek a typov rozhodujúcich materiálov a zariadení, ktoré uchádzač
použije pri plnení zákazky,
čestné vyhlásenie, či pri plnení zákazky využije, resp. nevyužije subdodávateľov, ak áno, tak
v čestnom vyhlásení uvedie ich zoznam s uvedením obchodného mena, sídla, IČO, meno,
priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať menom
subdodávateľa,
návrh zmluvy podpísaný oprávnenou osobou uchádzača spracovaný podľa požiadaviek
verejného obstarávateľa uvedených v tejto výzve a podľa jeho ponuky.
V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov:
čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom
vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia
skupiny dodávateľov právne vzťahy potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy,
plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých
a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní,
preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 3.2.1 za každého člena skupiny osobitne,
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
predložením jednotného európskeho dokumentu (ďalej aj ako JED) podľa § 39 ZVO, ktorý
bude obsahovať okrem náležitostí podľa citovaného zákonného ustanovenia a náležitosti
podľa vyhlášky č. 155/2016 Z.z.
Ak sú doklady požadované verejným obstarávateľom priamo a bezodplatne prístupné
v elektronických databázach , uchádzač v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do
týchto elektronických databáz, najmä ich internetovú adresu, identifikačné údaje a súhlasy
na prístup do nich.
Všetky požadované doklady a dokumenty musia byť predložené ako originály alebo ich
úradne overené fotokópie.
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3.7

Mena a ceny uvádzané v ponuke :
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. v znení
neskorších predpisov a vykonávacími predpismi tohto zákona, dohodou zmluvných strán ako
pevná, vyjadrená v eurách so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta.

4.
4.1

Predkladanie ponúk
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako
jeden z členov skupiny.
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo svojom mene predloží ponuku v tejto
zákazke nemôže súčasne predložiť inú/ďalšiu ponuku ako člen skupiny. Uchádzač nemôže
byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá
ponuku.
Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale.
Ponuka sa predkladá osobne alebo poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa
uvedenú v bode 1.1 tejto časti výzvy a v lehote na predkladanie ponúk. Obal ponuky musí
obsahovať nasledovné údaje:
a) Názov a adresu verejného obstarávateľa
b) Obchodné meno a sídlo uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov, tak obchodné mená
a sídla všetkých členov skupiny.
Obal musí byť označený heslom „Rekonštrukcia hosťovských izieb v ŠD Mladosť - ponuka –
neotvárať“.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarňou,
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
Ponuka musí vyhovovať všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa tejto výzvy a zároveň
nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s ňou.
Uchádzač predloží ponuku v jednom listinnom origináli a v jednej elektronickej kópii na
samostatnom CD/DVD/USB nosiči vo formáte pdf. V prípade rozdielov medzi originálnym
vyhotovením ponuky a kópiou ponuky v elektronickej kópii je záväzný obsah originálneho
vyhotovenia ponuky v listinnom formáte .
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky na adresu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra,
útvar právny a VO, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
Pri osobnom doručení ponuky, je uchádzač povinný ponuku doručiť do podateľne verejného
obstarávateľa, ktorá sa nachádza vo vstupnom vestibule pod aulou v mieste jeho sídla
v Nitre.
Úradné hodiny podateľne: v pracovných dňoch od 7:30hod. do 11:45 hod. a od 12:15 hod.
do 15:00 hod.
Lehota na predkladanie ponúk je do 13:00 hod. dňa 17.08. 2016.
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej
osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adrese verejného
obstarávateľa a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi
neotvorená.

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

4.7

5.
5.1

5.2
5.3

Otváranie a vyhodnotenie ponúk
Otváranie ponúk je verejné a uskutoční sa dňa 17.08.2016 o 13:30 hod. v zasadačke na 2.
poschodí budovy Rektorátu verejného obstarávateľa na adrese verejného obstarávateľa
uvedenej v bode 1 tejto časti výzvy.
Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorých ponuky, boli otvorené, zápisnicu
z otvárania ponúk.
Dôvernosť procesu verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ na preskúmanie a vyhodnotenie zriadi minimálne 3- člennú komisiu.
Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania
ponúk
a odporúčaní do prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie nesmú zverejniť
uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.
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5.4

5.5

5.6

6.
6.1

6.2

6.3

Verejný obstarávateľ bude zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a informáciách,
ktoré uchádzač v ponuke označí pečiatkou „ Dôverné“. Týmto nie sú dotknuté povinnosti
verejného obstarávateľa podľa ustanovení týkajúcich sa oznámenia o výsledku verejného
obstarávania, komisie, otvárania ponúk povinnosti a pod. ako aj zverejňovania zmlúv podľa
zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Požiadavka na
vysvetlenie ponuky nesmie byť výzvou na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Za
zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
Ak uchádzač predloží mimoriadne nízku ponuku, komisia písomne požiada uchádzača
o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Komisia vylúči
ponuku, ak uchádzač nepredloží písomné odôvodnenie nízkej ponuky v lehote určenej
komisiou alebo ak predložené odôvodnenie nie je v súlade s požiadavkou verejného
obstarávateľa.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ponuky
uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, bude verejný obstarávateľ hodnotiť podľa podmienok a
kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk uvedených v tejto výzvy.
Uzavretie zmluvy
Verejný obstarávateľ doručí každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola hodnotená,
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Verejný obstarávateľ
oznámi
ostatným uchádzačom, že ich ponuka neuspela. V tomto oznámení uvedie dôvody, pre ktoré
ponuka nebola prijatá, a zároveň aj uvedie identifikáciu úspešného uchádzača a informáciu o
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, ak sa podstatne zmenia
okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené, alebo predložené ponuky presiahnu finančnú čiastku
určenú verejným obstarávateľom na realizáciu predmetu zákazky, alebo ani jedna ponuka
nesplní požiadavky uvedené v týchto súťažných podkladoch alebo vo výzve.
V zmysle § 56 ZVO je úspešný uchádzač povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú pre
uzavretie zmluvy, a to najmä:
a) predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
ak v rámci ponuky tieto predbežne nahradil predložením JED,
b) predloženie údajov o zapísaní uchádzača do registra konečných užívateľov výhod,
c) pre prípad, že na plnenie zákazky využije subdodávateľov, predložením ich dokladov
a údajov o zapísaní v registri konečných výhod, ak sa na nich takáto povinnosť vzťahuje.
Ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky pred uzavretím zmluvy alebo odmietne
uzavrieť zmluvu alebo neposkytne riadnu súčinnosť pre uzavretie zmluvy, zmluva môže byť
uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo
neposkytne riadnu súčinnosť pre uzavretie zmluvy, zmluva môže byť uzavretá
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
Časť B/ Opis predmetu zákazky

1.

2.
3.

4.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - kompletná rekonštrukcia
hosťovských izieb v študentskom domove Mladosť/ ŠD Mladosť – blok C.. Ide o 8
hosťovských izieb v objekte nachádzajúcom sa v Nitre, Štúrova ul. č. 3 , okres Nitra,
katastrálne územie Nitra, zapísaný na liste vlastníctva č. 2478 ako stavba súpisné číslo
1406 – internát č. 1 Mladosť postavená na pozemku parc.č. 1885, ktorých vlastníkom je
verejný obstarávateľ.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že je predmet zákazky sa bude realizovať čase
prevádzkovania ŠD Mladosť a preto je tomu potrebné prispôsobiť spôsob výkonu
a technologické postupy stavebných prác.
Predmetom zákazky je aj:
 vykonanie úspešných odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení a tlakových
skúšok vodovodných potrubí a skúšok tesnosti kanalizačných rozvodov a odovzdanie
revíznych správ o ich vykonaní,
 odovzdanie vyhlásenia o zhode s technickými predpismi vrátane posudzovania zhody
použitých materiálov a výrobkov,
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5.

6.

7.
8.

9.

 odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov, ktoré pri plnení zákazky vzniknú v zmysle
platenej legislatívy,
 uvedenie priestorov dotknutých plnením zmluvy do pôvodného stavu, najmä
prístupových komunikácií, priľahlých pozemkov a priestorov zariadenia pracoviska
 spracovanie projektu skutočného vyhotovenia 2x v listinnej a 2x v digitálnej forme a ich
odovzdanie objednávateľov.
Ak bude uchádzač v ponuke predkladať namiesto typu výrobkov uvedených v prílohe č. 1
tejto výzvy plnohodnotný ekvivalent, uvedie v rozpočte ich obchodnú značku, typ
a výrobcu.
Požadovaná lehota plnenia: maximálne 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy,
Predpokladané termíny:
- Začatie: 08/2016
- Ukončenie 09/2016
O odovzdaní a prevzatí zákazky bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude
zrejmý najmä druh, množstvo, miesto a deň odovzdania a prevzatia, výsledok ich
funkčného
odskúšania,
súpis odovzdaných dokladov a dokumentov, opis
prípadných vád a
nedorobkov so stanovením
lehôt na ich odstránenie.
Zákazka je splnená jej riadnym zhotovením v celom rozsahu bez vád a nedorobkov.
Požadovaná záručná doba: min. 60 mesiacov
Pokiaľ uchádzač má v úmysle zadať zákazku, resp. jej časť tretím osobám
(subdodávateľom) , je povinný v ponuke predložiť:
a)
zoznam subdodávateľov s uvedením ich obchodného mena, sídla, IČO, mena,
priezviska,
adresa
pobytu
a dátum
narodenia
osoby/
osôb
oprávnenej/oprávnených konať menom subdodávateľa, a predmetu subdodávky
b)
čestné vyhlásenie podľa bodu 3.2.4 časti A tejto výzva.
Tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy.
Obhliadka:
Vzhľadom k tomu, že objekt je dostatočne identifikovaný podľa katastra nehnuteľností,
verejný obstarávateľ obhliadku neorganizuje.
C/ Spôsob stanovenia ceny a platobné podmienky

1.

2.

3.
4.

6.

Zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a podľa jeho vykonávacích predpisov, dohodou zmluvných ako
maximálna a vyjadrená v Eur so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta v zložení:
- cena v € bez DPH vo výške..............
- cena v € s DPH vo výške..............
...........uchádzač vyplní a v rámci ponuky predloží prílohu č. 1 tejto výzvy.
Vyplnená príloha č. 1 tejto výzvy sa stane súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha č. 1.
Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, výslovne túto skutočnosť vo svojej ponuke
a v zmluve uvedie . Konečná cena tohto uchádzača je zároveň jeho návrhom na plnenie
kritéria. Prílohu č. 1 tejto výzvy vyplní tento uchádzač tak, že názvy jednotlivých stĺpcov
upraví, že ide o cenu bez DPH a konečnú.
V cene musia byť započítané všetky náklady na riadne a včasné splnenie predmetu
zákazky.
Verejný obstarávateľ zaplatí dohodnutú cenu za predmet zákazky vo výške a rozsahu
skutočne vykonaných prác a a dodávok naraz po odovzdaní celej zákazky na základe
faktúry.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia. Právo vystaviť faktúru s obsahovými
náležitosťami účtovného a daňového dokladu vznikne najskôr v deň odovzdania a prevzatia
zákazky bez vád a nedorobkov.
D/

Zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ ( v ZoD objednávateľ ) stanovuje týmto nasledovné zmluvné
podmienky, ktoré musí uchádzač (v ZoD zhotoviteľ ) povinne zapracovať do návrhu
zmluvy na uskutočnenie stavebných prác ( ďalej zmluvy o dielo a v skratke ZoD ).
Pokiaľ niektoré zmluvné ustanovenia obsahujú alternatívy, resp. je potrebné ich doplniť,
uchádzač si vyberie iba jednu možnosť a obsah ustanovenia doplní v súlade so svojou
ponukou.
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„Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov ako výsledok verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2016 Z.z. v znení
neskorších predpisov
Článok I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo:
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
Štatutárny orgán:
Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
IČO:
00 397 482
IČ DPH:
SK2021252827
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
Ďalej v texte len objednávateľ
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:
Ďalej v texte len zhotoviteľ a spolu s objednávateľom aj ako zmluvné strany
Článok II. Predmet zmluvy a miesto plnenia
1.

2.

3.

4.

5.

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo
spočívajúce v kompletnej rekonštrukcii 8 hosťovských izieb v bloku C Študentského
domova Mladosť nachádzajúceho sa v Nitre, Štúrova ul. č. 3 , okres Nitra, katastrálne
územie Nitra, zapísanom na liste vlastníctva č. 2478 ako stavba súpisné číslo 1406 –
internát č. 1 Mladosť postavená na pozemku parc.č. 1885, ktorých vlastníkom je
objednávateľ.
Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená:
- v jej prílohe č.1
- v jej ďalších ustanoveniach.
Predmetom zmluvy je aj:
 vykonanie úspešných skúšok tesnosti kanalizácie, tlakových skúšok vodovodných
potrubí
 odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácií
 odovzdanie vyhlásenia o zhode s technickými predpismi vrátane posudzovania zhody
použitých materiálov
 odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov, ktoré pri plnení zákazky vzniknú
 uvedenie priestorov dotknutých plnením zmluvy do pôvodného stavu
 spracovanie projektu skutočného vyhotovenia 2x v listinnej a 2x v digitálnej forme a ich
odovzdanie objednávateľovi.
Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa, že predmet zmluvy sa bude realizovať čase
prevádzkovania ŠD Mladosť a preto je tomu potrebné prispôsobiť spôsob výkonu
a technologické postupy stavebných prác.
Pokiaľ zhotoviteľ má v úmysle zadať zákazku, resp. jej časť tretím osobám subdodávateľom, je povinný v tomto bode zmluvy uviesť:
5.1 zoznam subdodávateľov s uvedením ich obchodného mena, sídla, IČO, mena,
priezviska, adresa pobytu a dátum narodenia osoby/ osôb oprávnenej/oprávnených
konať menom subdodávateľa, predmetu subdodávky a percentuálny podiel hodnoty
subdodávky zo zmluvnej ceny uchádzača vrátane DPH
5.2 text: „
V prípade, že počas plnenia zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa, je
zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi
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spolu s uvedením obchodného mena, sídla a predmetu
subdodávky
nového
subdodávateľa“.
5.3 Zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy nie je dotknutá.
Ak zhotoviteľ nemá v úmysle zadať zákazku, resp. jej časť tretím osobám - subdodávateľom,
je povinný v tomto bode zmluvy uviesť text:“ Zhotoviteľ vyhlasuje, že celý predmet zákazky
bude realizovať vlastnými kapacitami bez využitia subdodávateľov.“
Článok III. Termíny a spôsob splnenia zmluvy
1.

2

3
5.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví a objednávateľovi odovzdá predmet zmluvy
najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy.
Predpokladané termíny:
- Začatie: 08/2016
- Ukončenie 09/2016
Predmet zmluvy je splnený riadnym zhotovením v celom rozsahu bez vád a nedorobkov.
Objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi splnenie zmluvy v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
Základné obsahové náležitosti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela sú uvedené v prílohe
č. 3 k vyhláške č. 83/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pracovisko najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
účinnosti zmluvy.
O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol.
Podpisom protokolu zhotoviteľ potvrdzuje, že stavenisko zodpovedá podmienkam pre
riadny a bezpečný výkon prác dohodnutých touto zmluvou.
Článok IV. Cena a platobné podmienky

1.

2.

3.
4.

5.

Zmluvné strany dohodli cenu za dielo, ktoré je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy
v súlade s ust. § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo
výške :
- cena v € bez DPH vo výške..............
- cena v € s DPH vo výške..............
podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto ZoD.
- uchádzač uvedie ceny podľa svojej ponuky ( ocenený rozpočet) a pokiaľ nie je platiteľom
DPH výslovne túto skutočnosť v tomto bode uvedie
V zmluvnej cene za dielo sú započítané všetky náklady zhotoviteľa na riadne splnenie
zmluvy. Okrem zmluvne dohodnutej ceny nemá zhotoviteľ nárok na úhradu iných
nákladov spojených so zhotovovaním zmluvného diela.
Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za zmluvné dielo postupne v rozsahu
skutočne vykonaných prác na základe faktúry.
Právo vystaviť faktúru vznikne zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí zmluvného diela bez
vád a nedorobkov. Súčasťou faktúry bude okrem preberacieho protokolu aj objednávateľom
potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok ocenený podľa jednotkových cien
uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru vrátane príloh v 3 – och vyhotoveniach.
Minimálne obsahové náležitosti faktúr:
- označenie „faktúra“ a jej číslo,
- obchodné meno a sídlo objednávateľa,
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, lehota splatnosti faktúry
- číslo a názov zmluvy
- názov a adresa banky zhotoviteľa
- číslo účtu zhotoviteľa
- výška požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
- náležitosti pre účely DPH,
- podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa
- prílohy k faktúre, doklady o zhode, certifikáty o použitých materiáloch, protokoly
o úspešných revíznych skúškach a pod,
- súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom a odsúhlasený zástupcom objednávateľa,
položky v súpise vykonaných prác a faktúre musia byť v súlade s položkami uvedenými
v zmluve
- faktúra musí obsahovať ceny v súlade so zmluvou.
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6.

7.

Pokiaľ faktúra nespĺňa dohodnuté obsahové náležitosti, je objednávateľ oprávnený faktúru
vrátiť bez zaplatenia na doplnenie údajov.
Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia. Peňažný
záväzok objednávateľa vyplývajúci z tejto zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy
z jeho účtu v prospech účtu zhotoviteľa.
Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody ( súhlasu ) s
objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie
pohľadávky/ pohľadávok bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je
neplatné.
Článok V. Ostatné dodacie podmienky

1.

2.

3.

4.

5.
7.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy najmä :
a) dodržiavať všetky právne predpisy a normy (najmä technické a predpisy
týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku SÚBP
a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach , vyhl. č. 718/2002 Z.z., nar. vl. č.396/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a dbať na ochranu
zdravia osôb na pracovisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia podľa
osobitných predpisov, a pod.
b) udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a prístupových komunikáciách
c) zdržiavať sa iba na stavenisku a prístupových komunikáciách
d) použiť pri realizácii zmluvného diela len odsúhlasené materiály, výrobky a zariadenia
a v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy,
Zhotoviteľ tiež zodpovedá za:
odvoz a likvidáciu odpadov (na vlastné náklady a nebezpečenstvo), ktoré vzniknú
jeho činnosťou pri plnení tejto zmluvy,
to, že osoby, ktoré budú plnenie tejto zmluvy zabezpečovať sa budú zdržiavať iba vo
vyhradených priestoroch, budú dodržiavať technologické postupy a normy, platne pre
nimi vykonávané činnosti ako aj predpisy BOZP a PO a budú mať pracovné odevy
označené obchodným menom zhotoviteľa,,
škodu na majetku objednávateľa, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí,
škodu na majetku a zdraví osôb, ktoré sa zdržiavajú na jeho stavenisku
a prístupových komunikáciách, ktorú utrpeli v dôsledku jeho činnosti pri plnení tejto
zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto zmluvy viesť stavebný denník, do ktorého bude
zapisovať všetky rozhodujúce skutočnosti o priebehu zhotovovania diela. Denník musí byť
prístupný na stavenisku. Do denníka má právo robiť zápisy poverený zástupca
objednávateľa.
Počas plnenia tejto zmluvy :
a) objednávateľa zastupujú :
- Ing. Ľubica Pastrnáková, riaditeľka ŠDaJ
- vedúci prevádzky ŠD Mladosť
a ďalšie osoby poverené objednávateľom, ktorí sú zároveň oprávnení vykonávať
kontrolu plnenia zmluvy, podpisovať protokoly o vykonaných skúškach, preberacie
protokoly o prevzatí jednotlivých častí dodávky, zápisy o odstránení vád a nedorobkov.
b) zhotoviteľa zastupujú :
- uchádzač doplní podľa svojej ponuky mená kontakty a osoby, ktoré
budú zodpovedné za riadenie prác
Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody, straty a zničenia na zhotovovanom diele do
momentu jeho prevzatia objednávateľom.
Článok VI. Záruka

1.

Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za kvalitu zmluvného diela
- uchádzač uvedie vo svojej ponuke dĺžku záruky, minimálne však 60 mesiacov odo dňa
splnenia zmluvného záväzku
- uchádzač vo svojej ponuke uvedie aj kontaktné údaje pre zasielanie reklamácií a hlásení
o poruchách
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2.
3.
4.
5.

6.

Objednávateľ bude reklamovať prípadné vady diela v písomnej forme, platí aj fax, email, ktorý nebude potvrdený listom.
Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie prípadných reklamácií najneskôr do
48h od ich nahlásenia, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
Termín odstránenia reklamovaných vád bude dohodnutý zmluvnými stranami
individuálne podľa ich charakteru.
Pokiaľ bude zhotoviteľ v nástupe na odstránenie reklamácie v omeškaní, je objednávateľ
oprávnený zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou, a to na náklady zhotoviteľa. Nárok na
zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý.
Zhotoviteľ je povinný reklamované vady odstrániť aj v prípade, že popiera svoju
zodpovednosť za vady. Pokiaľ sa zmluvné strany o nákladoch odstránenia sporných vád
nedohodnú, je zhotoviteľ oprávnený požiadať o rozhodnutie vecne a miestne príslušný súd.
Článok VII. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

1.

2.

3.

V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením zmluvného diela v dohodnutom
termíne každej etapy, je objednávateľ oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,02 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania. Nárok objednávateľa
na náhradu škody nie je tým dotknutý.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením oprávnene a riadne vystavenej
faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za
každý aj začatý deň omeškania. Dohoda zmluvných strán o zmluvnej pokute za
omeškanie s platením peňažného záväzku objednávateľa z tejto zmluvy sa vylučuje.
Pre prípad, že zhotoviteľ bude v omeškaní s odstránením reklamovaných vád, je
objednávateľ oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každú
vadu a začatý deň omeškania, slovom päťdesiat EUR. Pokiaľ omeškanie zhotoviteľa bude
dlhšie ako 60 hodín, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou,
a to na náklady zhotoviteľa, nárok na zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý.
Článok VIII. Záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

4.

5.

Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto
zmluvy. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
ako aj ďalšími, na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi predpismi a normami.
Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany
záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a
obojstranne podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych
orgánov ako aj spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla
účtu, strana, ktorej sa niektorá z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane
túto skutočnosť a to bez zbytočného odkladu.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto
zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne
zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v uvedenom registri. Za
zverejnenie zmluvy zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ s jej zverejnením súhlasí.
Zmluva sa uzatvára v 4-och rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri vyhotovenia a
zhotoviteľ jedno. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí jej príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu
zmluvy a jeho ceny .
V Nitre, dňa:
Za objednávateľa:

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor

V................... dňa:...................
Za zhotoviteľa:
...............................................
meno, priezvisko a funkcia“
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E/ Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
1.

2.

Verejný obstarávateľ stanovuje jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk, a to je najnižšia
celková cena v EUR za celý predmet zákazky s DPH, v prípade neplatiteľa DPH je to jeho
konečná cena predmetu zákazky.
Hodnotenie ponúk podľa kritéria uvedeného v bode 1 tejto časti výzvy bude nasledovné:
Ponuky budú zostavené do poradia podľa celkovej ceny v € s DPH, resp. konečnej ceny od
najnižšej ceny po najvyššiu. Úspešnou ponukou sa stane ponuka s celkovou najnižšou
cenou v € s DPH, resp. najnižšou konečnou cenou.
F/

1.

2.

Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, ak sa podstatne
zmenia okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené, alebo ani jedna ponuka nesplní požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Súčasťou tejto výzvy je príloha č.1- Zadanie/ výkaz výmer.
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