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ZÁKAZKA  S NÍZKOU  HODNOTOU 
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“) 

VÝZVA NA  PREDKLADANIE  PONÚK 
 

Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Pobedim 
Kód ITMS: 312061L757 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:    Obec  Pobedim, IČO: 00 311910 
Sídlo:      Obecný úrad Pobedim, Pobedim 435,  916 23 Pobedim  
Kontaktná osoba za obec:  Mgr. Martin Lednický,  starosta obce 
E-mail: obec.pobedim@pobedim.sk 
Mob.: 0905 223 953	  

Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: 
Mária Šuleková,  splnomocnená starostom obce  
Adresa: VOLUMA s.r.o. Cesta na Senec 2/A, Shopping Palace 821 04  Bratislava 
E-mail: mariasulekova@agenturavo.sk,   
Mob.: 0903 711 533,  
Tel. +421 238104790 
 
 
Obec Pobedim je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona. 

 

1. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky sú nasledovné aktivity: 

zber zmiešaného odpadu zo stavieb a demolácii., a zmesového komunálneho 
odpadu mechanizmami. Spolu cca 425 ton. 
-  Naloženie odpadu mechanizmami na nákladné autá a jeho odvoz na najbližšiu 
riadenú skládku odpadov. 
-  Rekultivácia  miesta  s  nezákonne  umiestneným  odpadom navážkou ornice, 
hrubým  urovnaním mechanizmami a zatrávnením.  
Celková plocha 250 m2 
Ak sa súťažné podklady a ich prílohy odvolávajú na konkrétnu značku, typ alebo 
výrobcu, platí odkaz “alebo ekvivalentný”. 

2. Predpokladaná hodnota:  37 732,50 eur  bez DPH. 

3. Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom čiastkové plnenie. 
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4. Hlavný kód CPV: 
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou  odpadu a odpadom 
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu. 

5. Druh zákazky: 
Poskytnutie služieb. 

6. Vysvetlenie:	  	  
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v inej 
sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým 
záujemcom, najneskôr však dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada najneskôr tri 
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adrese: 
mariasulekova@agenturavo.sk 

7. Komunikácia: 
Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky  sa uskutočňuje 
písomne,  prostredníctvom elektronických prostriedkov. Verejný obstarávateľ 
určuje adresu na komunikáciu: E-mail: mariasulekova@agenturavo.sk 

8. Spôsob určenia ceny: 
Cena za poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR 
č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých položkách  
v  eur ako aj celkovú, resp. konečnú cenu za kompletnú realizáciu predmetu 
zákazky podľa predloženého výkazu výmer. Uchádzač je povinný do celkovej 
ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s poskytnutím služby. 
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), 
navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

4.1 navrhované ceny  v eur bez DPH, 
4.2 hodnota DPH v eur  
4.3  navrhovaná cena za celý predmet zákazky v eur s DPH, 

Ak nie je uchádzač platiteľ DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke („nie som 
platiteľ DPH“)  
Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v Zmluve o 
poskytnutí služieb, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za 
celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet 
zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, rep. 
zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač predkladá vyplnený výkaz 
výmer – rozpočet  v papierovej podobe, aj na nosiči CD.Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnocovania ponúk od uchádzačov 
predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny položiek uvedených  
v ponúknutom rozpočte. 

9. Miesto uskutočnenia stavebných prác: 
Z hľadiska katastrálneho ide o pozemky obce Pobedim. KÚ Pobedim, parc. E č. 
2150/2,  parc. E č. 2275/3 a  parc. E č. 2138/1 katastrálne územie Pobedim, 
druh pozemku: trvale trávnate porasty, LV č.1. Miesto  s nezákonne  uloženým  
odpadom  sa  nachádza  medzi  obytnými  domami.  
 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa 
a ponúkne najnižšiu cenu  bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač. 
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Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy je príloha č. 1 „ Návrh na plnenie kritérií“, 
ktorú verejný obstarávateľ predkladá uchádzačom ako doporučený vzor,  ktorý 
uchádzač predloží v ponuke. 

11. Dĺžka trvania zákazky: 
30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska. 

12. Informácie o variantoch , zábezpeke, elektronickej aukcii: 
Verejný obstarávateľ nepovoľuje variantné riešenie.  Zábezpeka sa nepožaduje. 
Elektronická aukcia sa nepoužije.  

13. Zdroj finančných prostriedkov:  
Operačný program Ľudské zdroje, Kód výzvy:  OPLZ-PO6-SC611-2017 

14. a) Splnenie podmienok účasti uchádzačov: 
Osobné postavenie: uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods.1 písm. e) 
zákona, v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať službu. V prípade ak je 
doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona verejne dostupnou informáciou, nie je 
potrebné predkladať ho v ponuke.  
podľa § 34  ods. 1 písm. l) uchádzač predloží údaje o subdodávateľoch, 
v prípade ak má v úmysle podiel zákazky zabezpečiť subdodávateľom. 
V opačnom prípade uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že zákazku vykoná 
bez subdodávateľov. 

b) Splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa: 
 - Verejný obstarávateľ požaduje v ponukách uchádzačov predložiť zmluvu 
 o budúcej zmluve - originál potvrdenú štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa 
 skládky s uvedením, že na skládke je dostatočná kapacita na odpad dovezený 
 z nelegálnej skládky obce Pobedim. 

- Uchádzač sa zmluvne zaväzuje, že pri plnení zmluvy zamestná podľa   zákona 
č. 311/2001 Z.z. /zákonník práce/ minimálne jednu osobu,  spĺňajúcu 
kumulatívne nasledovné predpoklady: 

a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 

b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná 
osoba. 

Poskytovateľ /úspešný uchádzač / splnenie povinnosti zamestnať minimálne 
jednu osobu, spĺňajúcu predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, preukáže 
objednávateľovi predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. 
pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných 
prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce 
a súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov). 

Nesplnenie tohto záväzku sa bude považovať za závažné porušenie zmluvných 
podmienok  a objednávateľ odstúpi od zmluvy. 

15. Obsah ponuky: 
Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe a 
súčasne ich predloží v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak 
ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, 
predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré 
dokumenty podpísali a dátumu podpisu , bez uvedenia podpisu týchto osôb a 
odtlačku pečiatky. Ponuka sa predkladá v štátnom jazyku. Obsah ponuky tvorí 
doklad o oprávnení poskytovať službu, ( napr. Výpis z obchodného registra, 
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alebo živnostenského registra, príp. odkaz na www.orsr.sk, www.žrsr.sk). 
Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch, doplnený a podpísaný rozpočet, / aj 
na CD/, návrh zmluvy o poskytnutí služby, návrh na plnenie kritérií, zmluvu 
o budúcej zmluvy s prevádzkovateľom skládky, výpis z registra pertnerov 
verejného sektora, alebo čestné vyhlásenie že nespĺňa povinnosť registrácie 
v registri partnerov verejného sektora. 

16. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
Lehota:  20.08.2018 čas.: 11:00h. 
Miesto: VOLUMA s.r.o. Cesta na Senec 2/A, Shopping Palace,  
821 04  Bratislava, kancelária č. 2 na 1. poschodí. 

17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 
Dátum: 27.12.2018 

18. Podmienky na otváranie ponúk: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk. 
Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese uvedenej v bode 16 tejto Výzvy, dňa 
20.08.2018 o 12:00h. 

19. Zmluva o poskytnutí služby: 
Verejný obstarávateľ predkladá v prílohe návrh zmluvy. Poskytovateľ sa 
zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutím 
služby počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom 
(konečným prijímateľom pomoci) a oprávneným osobám poskytne všetku 
potrebnú súčinnosť". Úspešný uchádzač  k zmluve o poskytnutí služby   predloží 
doklad o zapísaní v registri partnerov verejného sektora , ak mu  zákon č. 
315/2016 Z.z.  o registri partnerov verejného sektora túto povinnosť ukladá. 
V opačnom prípade predloží čestné vyhlásenie, že nespĺňa podmienky na zápis 
do registra partnerov verejného sektora. Úspešný uchádzač  bude mailom 
vyzvaný na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí služby   v prípade schválenia 
verejného obstarávania riadiacim orgánom. 

20. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ  mailom oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia 
ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi  oznámi, že jeho 
ponuku  prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody 
neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku 
vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača.  

21. Zrušenie verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie , ak 
a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom 
    obstarávaní  
b) nedostal ani jednu ponuku, 
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených 
verejným obstarávateľom 
d) riadiaci orgán neschváli verejné obstarávanie. 

22. Doplňujúce informácie: 
Lehota na požiadanie o súťažné podklady: 20.08.2018, čas: 11:00 h. 
Adresa na požiadanie súťažných podkladov:  mariasulekova@agenturavo.sk 

  Uchádzač doručí ponuku v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 16 
  poštou, kuriérom alebo osobne, v uzavretom obale s uvedením obchodného 
  mena a sídla uchádzača alebo miesta   podnikania uchádzača s označením 
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 „Súťaž“ a s heslom súťaže „ SKLÁDKA POBEDIM - neotvárať“.  
 

 

Prílohy:  

1. Návrh na plnenie kritérií   
2. Návrh Zmluvy o poskytnutí služby 
3. Informácia o subdodávateľoch 
4. Výkaz výmer 

 

 

 

Dátum: 06.08.2018 

Mária Šuleková 
splnomocnená osoba starostom obce 
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PRÍLOHA č. 1     
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

DOPORUČENÝ	  VZOR:	  

	  

Realizácia sanančných prác na nelegálnych skládkach v obci Pobedim 
 
	  

	  

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:. ................................................................... 

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

IČO:  ................................ 

Tel, Fax, e-mail ……………………………………………………………………………………… 

adresa internetovej stránky uchádzača: .................................................................................. 

Celková cena služby 
v eur bez DPH  

	  

................	  	  EUR	  

Hodnota 20% DPH 
v eur 

 

................  EUR 

Celková  cena 
služby v eur vrátane 
DPH  

 

 

                                                   ................  EUR 
slovom: 

	  

V prípade, ak uchádzač nie je plátca DPH uvedie celkovú  cenu s poznámkou, že nie je plátca DPH. 
( hodnotu DPH neuvádza) 

	  

	  

V	  ..........................................................	  dňa:	  ............................	  

	  

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

	   Odtlačok pečiatky a  

 podpis štatutárneho zástupcu 
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PRÍLOHA Č. 2 

 

NÁVRH  ZMLUVY O POSKYTNUTÍ  SLUŽBY 
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

Kód ITMS2014+ 312061L757 

I.   

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ :  Obec Pobedím 
Sídlo : Obecný úrad Pobedim 435,  

916 23  Pobedim 

Zastúpený :  Mgr. Martin Lednický, starosta obce 
       IČO :   ……………….. 
       DIČ:   .........................      
       Bankové spojenie : ......................... 
       IBAN:   ......................................... 
       Tel.:   ......................................... 
       E mail:    ......................................... 

 (ďalej len „objednávateľ”) 

a 

2. Poskytovateľ :    
Názov:   ………………………… 

       So sídlom :  ………………………….   
       Zastúpený:   ………………………… 
       IČO :   …………………………   
       DIČ :   ………………………….  
       IČ DPH :   ………………………… 
       Bankové spojenie : …………………………   
       Číslo účtu :  …………………………. 
       IBAN:    …………………………  
       Tel:   …………………………  
        Fax:   …………………………   
        E-mail :   ………………………….  

Zapísaný v registri SR,  

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 



Obec Pobedim, Obecný úrad Pobedim 435, 916 23 
Realizácia sanančných prác na nelegálnych skládkach v obci Pobedim  

 
 

II. 
Preambula 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu  ako výsledok zadania zákazky    s nízkou hodnotou 
vykonanej v súlade s § 117, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom 
obstarávaní). Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služieb, s názvom predmetu:  
Realizácia sanančných prác na nelegálnych skládkach v obci Pobedim. 
 

 

III. 
Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu vo vlastnom mene, na svoje náklady a na 
vlastné nebezpečenstvo, v súlade s  rozpočtom v cenovej ponuke predloženej do 
zadania zákazky  s názvom: Realizácia sanančných prác na nelegálnych skládkach 
v obci Pobedim. 
 

2. Poskytovateľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou služby sú mu známe 
technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k poskytnutiu služby a disponuje 
takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne poskytnutie služby 
potrebné. Poskytovateľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. 

 
3.    Predmetom zmluvy je odstránenie čiernej skládky v katastri obci Pobedim, ktorá zahŕňa:  
       zber zmiešaného odpadu zo stavieb a demolácii a zmesového komunálneho odpadu 
       mechanizmami. Spolu cca 425 ton. 
       -  Naloženie odpadu mechanizmami na nákladné autá a jeho odvoz na najbližšiu riadenú  
       skládku odpadov. 
       -  Rekultivácia  miesta  s  nezákonne  umiestneným  odpadom navážkou ornice, 
       hrubým  urovnaním mechanizmami a zatrávnením.  
 

 
 

IV. 
Miesto a čas poskytnutia služby 

1.  Miestom poskytnutia služieb  je obec Pobedim, spadajúca do okresu Nové 
     Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji na  parc. E č. 2150/2, parc. E č. 2275/3 a parc.  
     E č. 2138/1, na ploche 250 m2.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa službu v požadovanom rozsahu 
     a kvalite a odovzdať odstránenie skládky  objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste. 
 
3. Miesto poskytnutia služby: Obec Pobedim.  
 
4. Termíny poskytnutia služby:  

 
4.2. začiatok realizácie:  do 2 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia  

predmetu služby, 
4.3. dokončenie realizácie: do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia služby. 
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5. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu  podľa bodu 4.1, 4. 3. V prípade, ak 
poskytovateľ riadne vykoná službu pred termínom špecifikovaným v bode 4.2. tohto 
článku, bude objednávateľ povinný takto poskytnutú službu prevziať. 

 

6. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však  tri pracovné dni po 
vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje poskytnutie služby s dôsledkom 
hrozby omeškania s odovzdaním služby v termíne podľa bodu 4.2.  tohto článku, 
písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to a prostredníctvom 
elektronickej pošty na adresu ................................. 

 

V. 
Cena za poskytnutie služby 

1. Cena za poskytnutie služby je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania 
a podľa zákona NR SR č. 18/l996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

 
2. Cena služby predstavuje: 

 

Cena bez DPH:          ...............  EUR  

DPH :                           ................ EUR   

Cena s DPH:               ................ EUR   

(slovom):  ....................................... 

3. Cena za službu je zhodná s cenou služby, ktorú predložil poskytovateľ v postavení 
uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania. 

 
4. Cena za poskytnutú službu dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2 tohto článku 

zmluvy je konečná a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace 
s poskytnutím služby , ktoré vyplývajú pre poskytovateľa z tejto zmluvy. (napr. územné a 
prevádzkové vplyvy). 

 

VI.   
Platobné podmienky 

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na poskytnutie služby. 
 

2. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť jednu faktúru po ukončení služby na základe 
vážnych lístkov.  

 
3. Faktúra bude uhradená formou bezhotovostného platobného styku. 

 
4. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry 

objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti 
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podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
poskytovateľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou. 

 
5. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  
 

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, 
objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť poskytovateľovi na 
doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi.  

 
7. Popskytovateľ berie na vedomie, že služba bude financované zo štrukturálnych fondov 

Európskej únie na základe zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „NFP“) uzavretej medzi objednávateľom a Riadiacim orgánom. 

   
8. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za službu bude hradená na základe Zmluvy o 

poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené poskytovateľovi po pripísaní NFP na účet 
objednávateľa. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ nie je po uplynutí 
lehoty splatnosti faktúry pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s jej 
úhradou poskytovateľovi, ak mu v lehote splatnosti faktúry neboli na účet 
poskytovateľom NFP pripísané finančné prostriedky podľa prvej vety. 

 
9. Zmluvné strany berú na vedomie, že spôsob predkladania a úhrady faktúr môžu byť 

upravené v zmysle uzatvorenej zmluve o NFP medzi obcou a Riadiacim orgánom. 
 

 

VII.  
Podmienky poskytnutia služby 

1. Poskytovateľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu 
......................... na prevzatie predmetu služby. objednávateľ vyzve poskytovateľa na 
prevzatie služby do dvoch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, 
pričom poskytovateľ  je povinný prevziať službu v termíne uvedenom vo výzve.  
 

2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním služby poskytovateľovi, nie je 
poskytovateľv omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania 
objednávateľa s odovzdaním služby.  

 
3. Poskytovateľ je povinný najneskôr jeden deň po prevzatí služby odovzdať 

objednávateľovi preukazujúce dokumenty o minimálne jednej osoby  spĺňajúcej 
kumulatívne nasledovné predpoklady: 

       a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 
       b) je nezamestnaná, pričom je uprednostnená dlhodobo nezamestnaná osoba, 
       podľa  bodu 14. Výzvy na predkladanie ponúk. 

4. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na skládku je poskytovateľ povinný 
plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj z 
interných predpisov objednávateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú 
škodu. 

 
5. Poskytovateľ zodpovedá za poriadok, za správne zlikvidovanie odpadov, za prípadné 

znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pri poskytovaní služby.  
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6. Poskytovateľ je pri poskytnutí služby povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, 
ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej služby. Za ich 
prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá poskytovateľ v plnom rozsahu. 

 
10.   Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s poskytnutím služby  počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom 
(konečným prijímateľom pomoci) a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú 
súčinnosť". 

 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 
- Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,  

- Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 
a nimi poverené osoby,  

- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

- Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES. 

11. Za celý priebeh poskytnutia služby , za odborné a včasné poskytnutie služby podľa tejto 
zmluvy je zodpovedný: .......................... 

 

12.  Poskytovateľ sa zaväzuje počas celej doby platnosti tejto zmluvy zneškodňovať  
       zozbieraný  odpad uložením na skládke odpadov: .................. V prípade zmeny 
       miesta skládky je poskytovateľ povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať  
       písomne objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu skládky  je potrebné 
       vykonať dodatkom k tejto zmluve. 

13. Pri poskytovaní predmetu tejto zmluvy je poskytovateľ povinný dodržiavať všetky 
        všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce túto činnosť t. j. zákony, nariadenia 
        ako aj vyhlášky. 

12. Poskytnutie služby vykoná poskytovateľ bez subdodávateľov. V prípade zámeru realizovať 
časť zákazky so subdodávateľom  je poskytovateľ povinný písomne informovať 
objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so 
subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu služby.  

13.  
14.  

VIII.  
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

1. Poskytovateľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej tri dní vopred 
pripravenosť predmetu zmluvy na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto 
oznámenia si zmluvné strany dohodnú dátum preberacieho konania. 
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2. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať predmet zmluvy, ktoré má vady 
a nedorobky, alebo ak poskytovateľ nedoložil všetky doklady v zmysle platnej legislatívy 
SR. 
 

3. O odovzdaní a prevzatí predmet zmluvy vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o 
odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti 
vykonaného predmetu zmluvy, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný 
súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. 
Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy bude vyhlásenie 
objednávateľa, či predmet zmluvy alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ 
predmet zmluvy alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní 
a prevzatí predmetu zmluvy uvedenie dôvodov, pre ktoré predmet zmluvy alebo jeho 
časť neprebral. 
 

4. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmet zmluvy v prípade, ak predmet 
zmluvy nie je poskytnutý v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady 
a nedorobky.  
 

IX.  
Zodpovednosť za vady   

1.    Plnenie má vadu, ak nie je poskytnuté riadne a včas. Riadne poskytnuté plnenie je 
plnenie, ktoré je v súlade s požiadavkami tejto zmluvy a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.  Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v 
čase jeho poskytovania objednávateľovi. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy 
bezprostredne po prevzatí písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie 
objednávateľa doručenej elektronicky na adresu:  doplní poskytovateľ a vady odstrániť 
v lehote určenej objednávateľom. 

3. Objednávateľ môže zabezpečiť odstránenie vád predmetu zmluvy na náklady 
poskytovateľa, ak tento vady neodstráni v dohodnutej lehote. 

 

X.  
Sankcie 

1. V prípade omeškania poskytovateľa s odovzdaním predmetu zmluvy alebo jeho časti 
v termíne uvedenom v  tejto zmluve je poskytovateľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške                0,05 % z celkovej ceny predmetu zmluvym za 
každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa 
na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti poskytovateľa odstrániť 
riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu 
zmluvy, v prípade porušenia povinnosti poskytovateľa odstrániť vady uplatnené 
objednávateľom v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 500,00 € za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia 
týchto vád. 
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3. V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr má poskytovateľ právo na 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania 
okrem prípadu podľa  čl. V, bod 8 tejto zmluvy.  

 
4. Ak poskytovateľ neoprávnene odmietne prevziať predmet zmluvy, objednávateľ si môže 

u poskytovateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každý začatý deň 
omeškania s jeho prevzatím.  

 

X.  
Osobitné ustanovenia 

1. Táto zmluva zaniká : 
1.1.  ak sa nestane účinnou ani do 10       mesiacov od nadobudnutia jej platnosti, 
1.2.  písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode, 
1.3.  jednostranným odstúpením od zmluvy strany objednávateľa, ak: 
1.3.1 poskytovateľ opakovane poruší (t.j. 2 alebo viackrát) svoje povinnosti pri 

poskytovaní služby podľa tejto zmluvy, 
1.3.2 je poskytovateľ je v omeškaní s dokončením a odovzdaním predmetu zmluvy 

o viac ako 20 dní. 
  

2. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane 
a zmluva sa zrušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku. 
 

3. V prípade odstúpenia od zmluvy vykoná poskytovateľ bezodkladne nevyhnutné 
opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávanie predmetu zmluvy  tak, aby 
objednávateľovi nevznikla žiadna škoda. 

 
4. V prípade zastavenia alebo ukončenia služieb z dôvodov vzniknutých na strane 

objednávateľa budú už poskytnuté  služby uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku 
dňu zastavenia služieb alebo ukončenia služieb a podľa skutočne preukázaných 
nákladov zo strany poskytovateľa. 

 
 
 

XI. 
Záručná doba 

1. Záručná doba predmetu zmluvy je 24 mesiacov a začne plynúť po odstránení poslednej 
vady a nedorobku uvedenej v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.  
 

2. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú predmet zmluvy nemohol byť v záručnej dobe plne 
využívaný z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka. 

 
3. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Poskytovateľ zodpovedá aj za vady predmetu zmluvy vzniknuté po 
predmetu zmluvy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

 
 
 

XII. 
Záverečné ustanovenia 
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1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť po splnení nasledovných podmienok: 

- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,   
- kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom. 
     Podmienky  musia byť splnené kumulatívne. 

 
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomne, 

očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými 
stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sa dohodli, 
že k návrhom dodatkov k tejto zmluve sa písomne vyjadria v lehote štrnástich 
pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. 
 

3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
a účinných v Slovenskej republike.  
 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdrží objednávateľ 
a dve vyhotovenia obdrží poskytovateľ. 

 
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou  

budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani 
potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú 
riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto 
zmluve. 

 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo 

zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s 
touto zmluvou ju podpisuj 

 

v ………………….dňa: …………….   v ………………….dňa: …………… 

 

 

 

…………………………………………..                        ………………………………….........  

   ………………....                                                    Mgr. Martin Lednický 
               starosta obce Pobedim 
       poskytovateľ:                                          objednávateľ:  

Prílohy: ( predkladá k zmluve úspešný uchádzač , nie uchádzač k návrhu zmluvy) 

1. Rozpočet, 
2. Informácia o subdodávateľoch 
3. Doklad o oprávnení poskytovať službu 
4. Informácia o zápise v registri partnerov verejného sektora 
5. Zmluva s prevádzkovateľom skládky. 
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Príloha č. 3    
Informácia o subdodávateľoch - vyhlásenie: 
	  

Obchodné meno uchádzača:  ……………………………………………………………… 

IČO: ……………………………………. 

Zoznam subdodávateľov:  

Názov a identifikačné údaje 
subdodávateľa: 

Podiel zákazky: Predmet subdodávky: 

   

   

   

 

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO  verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo 
svojej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, 
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto 
informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným 
uchádzačom.  

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk,  
ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U 
subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 
ods. 7 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho 
osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3  ZVO je  úspešný uchádzač 
povinný najneskôr v čase uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom uviesť v tejto 
zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto 
informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru. 

 

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

Meno a podpis 
       štatutárneho zástupcu 
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