Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Zastúpený:

MUDr. Henrich Grác, riaditeľ

IČO:

00607274

Sídlo organizácie:

Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie

Kontaktná osoba:

Ing. Michaela Jelšic

Tel:

037/6548820

Mobil:

0910 969 869

e-mail:

michaela.jelsic@pnvz.sk

2. Predmet zákazky:

Rekonštrukcia strechy chaty

Kód CPV:

44112400-2 Strecha
45000000-7 Stavebné práce
45255400-3 Montážne práce
45261213-0 Kladenie strešnej krytiny z kovu
3. Druh zákazky:
Stavebné práce
4. Komunikácia:
Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne,
prostredníctvom elektronických prostriedkov. Verejný obstarávateľ určuje adresu na
komunikáciu: E-mail: michaela.jelsic@pnvz.sk.
5. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy chaty na adrese Priehrada 217, 960 01 Zvolen.
Rekonštrukcia strechy chaty sa bude realizovať podľa Prílohy č. 1 Výkaz výmer tejto výzvy
na predkladanie ponúk.
Ak sa v dokumentácii uvádzajú konkrétne výrobky niektorých dodávateľov, verejný
obstarávateľ ich dopĺňa výrazom „alebo ekvivalent“ zodpovedajúci danému prvku pri
dodržaní všetkých technických a technologických predpisov výstavby. Stavba musí byť
vyhotovená podľa platnej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN (EN),

technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu,
platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami
dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.
Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne
certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi
certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
Úspešných uchádzač (zhotoviteľ) je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať
s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci a požiarnu ochranu.
Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu.
Nakladanie s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na
realizáciu stavby, t. j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na
odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť uchádzačom (zhotoviteľom)
kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v
tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu,
vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi
(objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá
uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej
lehote.
Úspešný uchádzač zhotoviteľ) je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby
nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody,
ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V
prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp.
spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp. iného
oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu
pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý
sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii
stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka
neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto
povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku
voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane
zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na
ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote. Úspešný uchádzač zodpovedá v plnom
rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú
na
plnení
predmetu
zmluvy).
Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža
materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia
tejto povinnosti uhradí uchádzač (zhotoviteľ).

6. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác:
Miesto: Priehrada 217, 960 01 Zvolen
Termín uskutočnenia stavebných prác: 5 dní od účinnosti zmluvy (najneskôr však
26.4.2021)
7. Komplexnosť dodávky:
-

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

-

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie

-

Variantné riešenie: Nie

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 7 107,53 EUR bez DPH (8 529,04 EUR s DPH).
10. Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuku a požadované doklady žiadame predložiť do 9.4.2021 do 12.00 hod. na adresu:
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, v zalepenej obálke s heslom „súťaž Rekonštrukcia
strechy

chaty

-

NEOTVÁRAŤ“

alebo

emailom

v PDF

formáte

na

email:

michaela.jelsic@pnvz.sk a do predmetu správy napísať „súťaž Rekonštrukcia strechy
chaty“ (v prípade úspešného uchádzača žiadame doložiť doklady v originálnej verzii).
11. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov dňa 13.4.2021 o 10:00
hod..
12. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Splatnosť
faktúry po realizácii dodávky v úplnosti je do 30 dní od doručenia objednávateľovi.
13. Požiadavky na obsah ponuky a podmienky účasti uchádzačov:
a) doplnený výkazu výmer - cenová kalkulácia v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy.
Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke.
b) doplnený Návrh na plnenie kritéria / cenová ponuka – Príloha č. 2 tejto Výzvy,
c) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:

-

uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú
v § 32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – je oprávnený
uskutočňovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa

§

32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných
portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného
relevantného registra.
-

uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú
v § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – nemá uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač
preukazuje splnenie podmienky účasti predložením čestného vyhlásenia podľa
Prílohy č. 3 tejto výzvy,

d) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 4
e) Návrh zmluvy o Dielo – Príloha č. 5 tejto výzvy.
-

Uchádzač nie je oprávnený

zásadným spôsobom zasahovať do obchodných

podmienok, stanovených verejným obstarávateľom.
Uchádzač doplní údaje vyznačené predtlačou vo vzore zmluvy (podľa svojho
návrhu na plnenie kritéria), Uchádzač predloží do svojej ponuky podpísaný návrh
zmluvy

v jednom

vyhotovení

ako

súhlas

s predloženými

obchodnými

podmienkami. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť
vyhotovené v štátnom jazyku. 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.
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača (požaduje sa fotokópia úradne osvedčeného
plnomocenstva).
14. Uzavretie zmluvy
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritérií vyhodnotenia bude uchádzačom
odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk poštou alebo emailom.
Výsledkom zákazky s nízkou hodnotou bude Zmluva o dielo.

15. Kritéria na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH, (ak uchádzač nie je platcom DPH,
uvedie to v ponuke).

16. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, ktorého celková
cena

za poskytnutie predmetu zákazky uvedená v ponuke výrazne prevyšuje finančný

limit vyčlenený verejným obstarávateľom na požadovaný predmet zákazky
(predpokladaná hodnota zákazky).
b) Prípadná zmena zmluvy nesmie byť v rozpore s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
c) Postup tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne nie je upravený týmito súťažnými
podkladmi, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
d) Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu/ zmluvy s uchádzačom, ktorý má
povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný podľa
ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z., alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra
a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Vo Veľkom Záluží, dňa 29.3.2021

MUDr. Henrich Grác, v. r.
riaditeľ nemocnice
Ing. Michaela Jelšic, v. r.
vedúci referent VO
Zoznam príloh:
Príloha č. 1: Výkaz výmer – cenová kalkulácia
Príloha č. 2: Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie
Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov
Príloha č. 5: Zmluva o dielo (návrh)
Príloha č. 6: Fotodokumentácia chaty, pôdorys chaty, bočný pohľad

Príloha č.2: Návrh na plnenie kritéria / cenová ponuka
„Rekonštrukcia strechy chaty“
Predmet obstarávania:
Identifikačné údaje uchádzača:
Názov:
Adresa:
IČO:
Telefón:
E-mail:

Zoznam položiek

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

Celková cena bez
DPH v Eur

DPH v Eur

Celková cena
s DPH v Eur

Cena za celý predmet zákazky
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke.
Cena obsahuje všetky náklady spojené s poskytnutím služieb.

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

................................................................
podpis a pečiatka uchádzača
(v súlade so zápisom v obchodnom
registri, resp. v živnostenskom registri)

Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie

v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet obstarávania: „Rekonštrukcia strechy chaty“
Identifikačné údaje uchádzača:
Názov:
Adresa:
IČO:
Telefón:
týmto čestne vyhlasujem, ž ku dňu lehoty na predkladanie ponúk spĺňam podmienku účasti
v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – „ nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“.

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

.................................
(podpis a pečiatka uchádzač)
(v súlade so zápisom v obchodnom
registri, resp. živnostenskom registri)

Príloha č. 4

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o neprítomnosti konfliktu záujmov
Predmet obstarávania: „Rekonštrukcia strechy chaty“

Uchádzač ............................(Obchodné meno a sídlo), zastúpený ............................................
týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
• nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa,
ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č.
343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť
k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži,
• neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej
osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu
alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné,
pravdivé a úplné informácie.
V ............................, dňa .....................

.............................................................
podpis a pečiatka uchádzač
(v súlade so zápisom
v obchodnom registri,
resp. v živnostenskom registri)

Príloha č. 5

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky – návrh zmluvy
Zmluva o Dielo č. .......................
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
medzi
1)
Objednávateľom:
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
So sídlom:
Rínok 334/48, 95135 Veľké Zálužie
Zastúpením:
MUDr. Henrich Grác – riaditeľ
IČO:
00607274
DIČ:
2021103172
(ďalej ako „Objednávateľ“)
a
2)

Zhotoviteľom:
So sídlom:
Zastúpením:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
E mail:
Tel:

Zapísaný v OR OS
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
Článok I.
Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa na vlastnú zodpovednosť a v rozsahu a za
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve dielo: :„Rekonštrukcia strechy chaty“ – Priehrada 217,
960 01 Zvolen (ďalej len „dielo“). Rekonštrukcia bude realizovaná v zmysle opisu predmetu
obstarávania a výkazu výmer. Podrobný rozsah dodávok a prác je uvedený v rozpočte stavby,
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí Prílohu č. 1 cenová ponuka – výkaz výmer
s rozpisom prác.
1. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť za zhotovené Dielo dohodnutú cenu vo
výške a spôsobom tak, ako určuje táto Zmluva.
2. Dielo bude Zhotoviteľom vykonaná v súlade so zodpovedajúcimi technologickými a
odbornými postupmi.
Článok II.
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami
najneskôr do ...........odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
b) na základe písomnej dohody zmluvných strán,
c) jednostranným odstúpením v súlade s touto Zmluvou a/alebo s príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Objednávateľ a Zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy len v prípade, ak niektorá zo
zmluvných strán poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve
nezjedná nápravu. Účinky odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle jednej zmluvnej
strany o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej strane.
Článok III.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za Dielo ako cena konečná, je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa,
podľa zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov vo výške
........................................,-EUR bez DPH (slovom ................................eur........centov) a
zahŕňa všetky náklady na zhotovenie Diela.
Cena celkom ...................v EUR s DPH.
2. Podrobná špecifikácia ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je
uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy rozpočet– výkaz výmer, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto Zmluve:
a) oboznámil sa s miestom vykonania prác,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,
d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne
splnenie Diela.
4. Cena za dielo uvedená v bode 3.1 zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky,
odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri
realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu Diela a jeho odovzdaniu do užívania.

5. Cena dohodnutá v bode 3.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých
kvalitatívnych, dodacích a

platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných

podkladov, a to najmä:
a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
- technických normách a predpisoch platných na území SR,
- normách a technických podmienkach uvedených súťažných podkladoch,
b) podmienok realizácie Diela ak sú potrebné:
- vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
-vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a
konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných
skúšok,-náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného materiálu a stavebnej
sute,
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady na stráženie staveniska a stavby,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okolí,
- náklady spojené s vypracovaním plánu užívania verejných prác,
- náklady spojené s vyplnením skúšobným a kontrolným plánom podľa § 13 zákona č.
254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách.
6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu
realizácie naviac prác v prípadoch:
a) vlastných chýb,
b) nepochopenia súťažných podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
d) nedostatočnej prípravy projektu,
e) výšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto Zmluve.
7. Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické
špecifikácie dodávok, boli predložené súťažné podklady s výkazom výmer.
8. Ak Zhotoviteľ neocenil niektorú položku v rozpočte alebo zmenil jej množstvo oproti
výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách
ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.
9. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie Diela redukovať rozsah prác, prípadne
zámenu materiálov oproti predmetu diela v súťažných podkladoch v rozsahu, ktorý je v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

10. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie Diela požadovať zámeny materiálu a
Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť
predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných nákladov
vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela,
pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov. Uvedené skutočnosti musia byť
odsúhlasené zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických
uvedených (doplní sa meno).
11. Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii Diela použité iné
materiály a zariadenia. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije
materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby ani platbu vopred Objednávateľ neposkytne.
Úhrada ceny za Dielo vo výške 100% sa uskutoční po prevzatí Diela Objednávateľom, bez
vád a nedorobkov, t. j. podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma
zmluvnými stranami, formou prevodu na bankový účet Zhotoviteľa na základe faktúry,
ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry
Objednávateľovi.
13. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude
obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť a Zhotoviteľ
je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V
takomto prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp.
upraveného daňového dokladu.
14. Zhotoviteľ Diela je povinný vystaviť faktúru za zhotovenie Diela najneskôr do piateho
pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni zhotovení Diela.
Článok IV.
Zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá, že Dielo nemá v čase jeho odovzdania a prevzatia žiadne vady, ktoré
by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
2. Záručná lehota na dielo je (60) mesiacov a začína plynúť dňom podpísania protokolu o
odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami. V prípade oprávnenej reklamácie
sa záručná lehota predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne odstrániť oprávnené reklamácie vád Diela bez zbytočného
odkladu, najneskôr však v lehote do (24) hodín od písomného uplatnenia reklamácie.

Článok V.
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvných pokutách :
a) Ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať Dielo v dohodnutom termíne, zaplatí
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny Diela za každý deň
omeškania.
b) Ak je Objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je
povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,5% z nezaplatenej sumy za
každý deň meškania.
2. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody, ktorá
vznikne niektorej zo zmluvných strán porušením dohodnutých zmluvných povinností.
Článok VI.
Osobitné ustanovenia
1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne
zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy.
a) Kontaktnou osobou za Objednávateľa je (doplní sa).
b) Kontaktnou osobou za Zhotoviteľa je (doplní sa).
2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky
informácie, ktoré by mohli mat' vplyv na riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti touto Zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch
zmluvných strán.
3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
Objednávateľ dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

6. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je príloha č.1, ktorou je cenová ponuka s výkazom
výmer s rozpisom prác.

Vo Veľkom Záluží, dňa ...................

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

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

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

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

MUDr. Henrich Grác
riaditeľ

