Obec Dedina Mládeže, Nám. 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina Mládeže

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
na zákazku s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Dedina Mládeže
So sídlom :
Námestie 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina Mládeže
Zastúpená :
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová – starostka obce
IČO :
00306428
e-mail:
starosta@obecdedinamladeze.sk
Obec Dedina Mládeže je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení, niektorých zákonov (ZVO).
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón:
0903 52 00 52
Email:
dagmar.melotikova@gmail.com
2. Názov predmetu obstarávania:
„Elektrické pripojenie verejne prístupnej nabíjacej stanice obec Dedina Mládeže“
Link na zákazku:
https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=56277175&

3. Druh zákazky: Práce
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
31610000 - 5 Elektrické zariadenia pre motory a vozidlá
45000000 – 7 Stavebné práce
5. Miesto dodania: Obec Dedina Mládeže, p.č. 220/6
6. Opis predmetu zákazky:
Predmetom verejného obstarávania je vybudovanie a inštalácia samostatne stojacej verejne
prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily. Stavba sa nachádza v obci Dedina Mládeže –
katastrálne územie Dedina Mládeže parc. č. 220/6. Vlastník parcely je obec Dedina Mládeže.
Ako miesta na parkovanie pre elektromobily počas dobíjania budú slúžiť existujúce spevnené
plochy. Vytvorenie dvoch parkovacích miest prislúchajúcich k nabíjacej stanici s príslušným
vodorovným a zvislým dopravným značením z existujúcich spevnených plôch zabezpečí obec
na vlastné náklady a tieto parkovacie miesta sa budú nachádzať pri budove obecného úradu.
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V rámci projektu bude vybudovaná nabíjacia stanica pre elektromobily v zmysle Technickej
dokumentácie pre stavebné povolenie. Stavebné práce pozostávajú zo zemných
prác, elektroinštalácie a dodávky a montáže samotnej nabíjacej stanice.
Minimálne technické požiadavky:
Charakteristika nabíjacej stanice
Typ stanice
Počet a typ nabíjacích konektorov

Samostatne stojaca nabíjacia stanica, je možné ju
umiestniť aj na stenu
AC stojanová stanica ( možnosť použitia aj ako
Wallbox )
2x Typ 2 (Mennekes, podľa normy IEC 62196) variant
zásuvka

Výstupný výkon stanice

2x 22 kW.

Autentifikácia zákazníka1

autentifikácia cez internet/mobilnú aplikáciu
RFID
čítačka
kariet
s uplatnením
kryptografických
bezpečnostných
mechanizmov s použitím nástrojov EIM (
platobné , alebo kreditné karty )
(všetky
aspekty
autentifikácie,
autorizácie,
inteligentného riadenia nabíjania a účtovanie
sa
realizujú automaticky )
GSM s podpora 3G siete a podpora protokolu OCPP
1.6 s možnosťou aktualizácie na vyššie verzie.

Komunikácia s back-end systémom

-

Parkovanie

Možnosť nabíjania 2 elektromobilov súčasne na
vyhradených parkovacích miestach prislúchajúcich
k nabíjacej stanici s príslušným vodorovným a zvislým
dopravným značením.

Roaming

Stanica bude napojená od uvedenia do prevádzky na
roamingovú platformu Ev Mapa ( člen r.p. Hubject )

Správa o využívaní stanice2

Správa o využívaní stanice bude generovaná back-end
systémom a bude obsahovať info o nabíjacej stanici
a jej využívaní za príslušný kalendárny rok, t. j.
spotreba elektrickej energie, počet nabíjacích cyklov,
priemerná spotreba na jedno nabitie, priemerná dĺžka
jedného nabíjacieho cyklu.
- ad hoc payment systém, umožňujúci platbu za
službu aj neregistrovaným zákazníkomplatobný terminál (nediskriminačný prístup)

Spôsoby platenia za nabíjanie

1

) RFID čítačka kariet s uplatnením kryptografických bezpečnostných mechanizmov, ako je to napr. v kartách
MIFAREDESFire a pod., alebo autentifikácia cez internet/mobilnú aplikáciu aj s možnosťou ad hoc platby za
nabíjanie použitím nástrojov EIM (External Identification Means, ako je QR kód, RFID karta alebo kreditná
debetná karta), a príprava na Plug&Charge (všetky aspekty autentifikácie, autorizácie, inteligentného riadenia
nabíjania a účtovanie sa realizujú automaticky po pripojení napájacieho kábla) RFID čítačka kariet, alebo
autentifikácia cez internet/mobilnú aplikáciu.

2

) Správa o využívaní stanice musí obsahovať informácie o nabíjacej stanici a jej využívaní za príslušný kalendárny
rok, t. j. spotreba elektrickej energie, počet nabíjacích cyklov, priemerná spotreba na jedno nabitie, priemerná
dĺžka jedného nabíjacieho cyklu.
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membership payment pre registrovaných zákazníkov
poskytovateľa služby. ( EV Mapa )

Pri výbere elektrických zariadení a elektroinštalačných prvkov je potrebné postupovať podľa
STN 33 2000-5-51:2010 tak, aby boli zabezpečené základné podmienky bezpečnosti osôb,
zvierat, majetku a životného prostredia pri prevádzkovej spoľahlivosti a určenom spôsobe
používania elektroinštalácie a el. zariadení. Výber el. zariadení a elektroinštalačných prvkov
podľa vonkajších vplyvov je potrebné robiť nielen pre správnu funkciu, ale aj s ohľadom na
zabezpečenie spoľahlivosti a na zaistenie bezpečnosti podľa STN 33 200-4-41:2007 a STN 33
2000-4-46:2004.
Napájanie nabíjacej stanice NS je riešené odbočkou zo vzdušného sekundárneho vedenia, pri
podpernom bode č.37 (1,2) cez prípojkovú istiacu skrinku SPP2 umiestnenú vo výške min. 2,5m
nad úrovňou terénu. Z SPP2 bude káblom napojený elektromerový rozvádzač RE Osadenie RE
je navrhnuté tak, ako je vyznačené na výkrese E-04, na verejne prístupnom mieste.
Kábel NAYY-J 4x35 viesť po existujúcom podpernom bude po prípojkovú skrinku SPP2, odkiaľ
pokračuje v ochrannej trubke až do výkopu v zemi. Ďalej smeruje kábel v zemi až po
novoosadený elektromerový rozvádzač RE. Celú trasu kábla vo výkope riešiť v chráničke DN63.
Z RE bude káblom CYKY-J 5x16 napojená nabíjacia stanica NS.
Komplexnosť dodania predmetu zákazky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet
zákazky.
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu
zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
Výsledok verejného obstarávania
7. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená: Zmluva o dielo
Návrh Zmluvy o dielo predstavuje prílohu č. 4 k tejto Výzve. Do návrhu zmluvy doplní uchádzač
svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača.
Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO vyhradzuje právo zrušiť použitý
spôsob zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu zmluvy, a to bez finančných nárokov
všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
Zmluva nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s ponukou
predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením predmetu zákazky
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku uzavretej verejným obstarávateľom, ako prijímateľom nenávratného finančného
príspevku za účelom financovania predmetu zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z
EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
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fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh
vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku
potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti uchádzača je podstatným porušením zmluvy,
ktoré oprávňuje verejného obstarávateľa od zmluvy odstúpiť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
• Poskytovateľ a ním poverené osoby,
• Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
• Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby,
• Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
• Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
• Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
• Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej
sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného
obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu
pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom
je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Verejný obstarávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi verejným obstarávateľom, ako
prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy,
a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku.
8. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: Verejný obstarávateľ vyžaduje odovzdanie predmetu
zákazky v lehote do 30 pracovných dní od zahájenia diela na základe vystavenej objednávky
verejným obstarávateľom.
9. Obchodné a platobné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom dotácie
Ministerstva hospodárstva SR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z rozpočtových
prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota
splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný
obstarávateľ zálohovú faktúru neakceptuje, zálohu neposkytuje.
Kritéria na vyhodnotenie ponúk
10. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude:
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Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH. Verejný obstarávateľ postupuje
zjednodušeným postupom, a to tak, že víťazného uchádzača vyhodnotí na základe prieskumu
trhu.
Postup sa bude považovať za ukončený a víťazný uchádzač z prieskumu trhu bude
vyzvaný k súčinnosti k podpísaniu kúpnej zmluvy na plnenie predmetu zákazky.
1. V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) určená ako priemerná cena
z predložených cenových ponúk presiahne výšku finančného limitu 30.000,- Eur bez DPH,
verejný obstarávateľ použije ponuky pre účely stanovenia PHZ.
2. V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) určená ako priemerná cena
z predložených cenových ponúk nepresiahne výšku finančného limitu 30.000,- Eur bez DPH,
verejný obstarávateľ použije ponuky pre účely výberu uchádzača na základe kritéria – najnižšia
cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH.
Podmienky účasti uchádzačov
11. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
11.1Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona – musí byť oprávnený uskutočňovať práce, ktoré zodpovedajú predmetu
zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení uskutočňovať práce v
súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom
registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
11.2Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí
verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V
prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho
ponuka hodnotená.
11.3Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. f).
Predloženie ponuky
12. Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke:
Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa 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 zákon o cenách
vykonáva.
Navrhovaná cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace s plnením podmienok a
požiadaviek verejného obstarávateľa.
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Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť
počas doby uskutočnenia predmetu zákazky. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe
písomnej dohody oboch zmluvných strán.
Navrhovaná cena musí byť uvedená v ponuke v štruktúre uvedenej v dokumente označenom ako
„Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)“, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Výzvy.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie:
- navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
- výška a sadzba DPH,
- navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením
„Nie som platcom DPH“.
Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.
Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú zmluvnú cenu je
potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta.
13. Obsah ponuky uchádzača:
13.1 Vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača, Príloha č. 1
13.2 Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka), Príloha č. 2
13.3 Doplnený a podpísaný návrh Zmluva o dielo, Príloha č. 3
13.4 Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača, Príloha č. 4
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku alebo v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný
preklad do štátneho jazyka.
14. Lehota na predkladanie ponúk: 17.06.2020 do 10:00 hod.
15. Miesto a spôsob doručenia ponuky:
Ponuky je potrebné doručiť (možnosť výberu):
•
•
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Osobne do podateľne: Obecný úrad Dedina Mládeže, Nám. 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina
Mládeže.
Poštou na adresu: Obecný úrad Dedina Mládeže, Nám. 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina
Mládeže. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť
zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania:
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•

•

„Elektrické pripojenie verejne prístupnej nabíjacej stanice obec Dedina Mládeže“,
ako aj obchodným menom a sídlom uchádzača.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa
alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie
ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi na
vyššie uvedenú adresu (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po
uplynutí tejto lehoty nebudú vyhodnocované. Ponuky doručené po lehote na predkladanie
ponúk budú uchádzačom vrátené neotvorené.
Elektronicky: Verejný obstarávateľ určuje prostriedky elektronickej komunikácie
vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so
všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií, a aby
nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného
obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným
funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky na portáli
www.ezakazky.sk, ak nie je v tejto Výzve výslovne uvedené inak.

17. Lehota viazanosti ponuky je do: max. 12 mesiacov
18. Doplňujúce informácie
18.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet
zákazky uvedené v tejto Výzve.
18.2 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky určené
verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a bude mať najnižšiu cenu za predmet zákazky s
DPH.
18.3 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
18.4 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil ako ďalší v poradí.
18.5 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
18.6 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných
dôvodov:
a) nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve
d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota zákazky
určená verejným obstarávateľom,
e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo.
Dedina Mládeže, dňa 08.06.2020
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.......................................................
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová –
starostka obce
v.z. Ing. Dagmar Melotíková v.r.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)
Príloha č. 3 –Zmluva o dielo (návrh)
Príloha č. 4 – Vyhlásenie uchádzača
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Príloha č. 1
Identifikačné údaje uchádzača
Názov zákazky: „Elektrické pripojenie verejne prístupnej nabíjacej stanice obec
Dedina Mládeže“
Obchodný názov spoločnosti:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Ulica, číslo sídla:
PSČ:
Mesto:
Štát:
Štatutárny zástupca:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:
Všeobecné identifikačné údaje:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
Banková inštitúcia:
Kontaktná osoba:
Meno, priezvisko, titul:
E-mail:

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

.........................................................
podpis a pečiatka uchádzača,
resp. osoby oprávnenej konať za
uchádzača
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Príloha č. 2
Návrh na plnenie kritérií
Názov zákazky: „Elektrické pripojenie verejne prístupnej nabíjacej stanice obec Dedina
Mládeže“
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa uchádzača:
IČO:
Zapísaný v

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:
Telefón:

e-mail:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:
Cena celkom
v Eur bez
DPH

P.
č.

1.

Popis položky

DPH

Cena celkom v
Eur s DPH

„Elektrické pripojenie verejne
prístupnej nabíjacej stanice obec
Dedina Mládeže“ na základe Výkazu
výmer
Cena celkom:

V cene mernej jednotky musia byť zahrnuté všetky požiadavky na predmet zákazky uvedené
v opise predmetu zákazky.

Som platiteľom DPH

ÁNO / NIE

V ..........................................., dňa ..................
.......................................................................
podpis a pečiatka uchádzača,
resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača
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Príloha č. 3
ZMLUVA O DIELO
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov túto Zmluvu o dielo
Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
So sídlom :
Zastúpená :
IČO :
e-mail:

Obec Dedina Mládeže
Námestie 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina Mládeže
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová – starostka obce
00306428
starosta@obecdedinamladeze.sk

/ďalej len ako objednávateľ/
a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zástupca vo veciach zmluvných:
IČO:
IČ DPH:
OR:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Kontaktný email:
/ďalej len ako zhotoviteľ/
Čl. II.
PREAMBULA
Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku
korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú
prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných
zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.
Čl. III.
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo Elektrické
pripojenie verejne prístupnej nabíjacej stanice obec Dedina Mládeže a zároveň záväzok
objednávateľa riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela
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spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre
plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy.
3.2 Dielom bude vybudovanie a inštalácia samostatne stojacej verejne prístupnej nabíjacej
stanice pre elektromobily. Vytvorenie dvoch parkovacích miest prislúchajúcich k nabíjacej
stanici s príslušným vodorovným a zvislým dopravným značením z existujúcich spevnených
plôch zabezpečí obec na vlastné náklady a tieto parkovacie miesta sa budú nachádzať pri budove
obecného úradu. V rámci projektu bude vybudovaná nabíjacia stanica pre elektromobily
v zmysle Technickej dokumentácie pre stavebné povolenie. Stavebné práce pozostávajú zo
zemných prác, elektroinštalácie a dodávky a montáže samotnej nabíjacej stanice.
3.4 Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené: Platnými technickými normami
STN a EN. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto
zmluvou o dielo, a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie
diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať
z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky zhotoviteľa.
3.5 Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela
a odovzdanie dokladov o zhotovení diela (napríklad atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, atď.)
potrebných k odovzdaniu hotového diela.
3.6 Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na
vlastné a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s vyjadreniami dotknutých
organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými
normami (STN a EN).
3.7 Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany
osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi
jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie,
ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného
zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do
vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo.
3.8 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie
alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.
3.9 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného
vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie,
v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči
subdodávateľom zhotoviteľa.
3.10 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ
využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá
objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.
3.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení.
3.12 Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej
písomnej dohode zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá
zmena ceny diela (opodstatnené naviac práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj
úprava termínov plnenia. Všetky uvedené zmeny musia byť realizované formou dodatku
k zmluve.
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3.13 Zhotoviteľ prehlasuje, že si prečítal, preveril a pochopil všetky tieto podmienky realizácie
tejto zmluvy so všetkými časťami a prílohami a tieto neobmedzenie uznal , potrebné úkony sú
mu jasné a bez námietok známe, a je schopný ich v plnom rozsahu realizovať. Na základe svojich
schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, je v stave uskutočniť
zmluvné úkony bezporuchovo, kompletne a funkčne, podľa všetkých príslušných STN v
stanovených lehotách., termíne a kvalite.
Čl. IV.
Čas plnenia
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote do 30 pracovných dní od zahájenia diela na
základe vystavenej objednávky objednávateľom.
4.2 Zhotoviteľ formou Protokolu o odovzdaní a prevzatí odovzdá dielo a objednávateľ prevezme
dielo.
4.3 Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov
upozorňovať. Nedodržaním konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu
zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.
4.4 Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez
závad a nedokončených prác, t.j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
zmluvnými stranami bez závad a nedokončených prác. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané
dielo má vady alebo nedorobky (len také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho objednávateľ
odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými prácami, ktoré
nebránia užívaniu diela, a ktoré závady a nedokončené práce budú vyšpecifikované v protokole
o odovzdaní a prevzatí, sa aj tak za kompletné dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli
tieto odstránené, čo bolo oboma zmluvnými stranami písomne potvrdené.
Čl. V.
Cena diela
5.1 Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu
určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia
všetkých vád a nedorobkov, za dohodnutú cenu ............... Eur bez DPH, .....................Eur s DPH
(slovom:........................... eur). Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so
zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
5.2 Akékoľvek zmeny ceny diela v dôsledku naviac práce, prípadne zmeny predmetu zmluvy
musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve.
Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela
nedávajú zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny. Zmeny v zmysle tohto bodu je
možné vykonať výlučne písomnou formou v podobe dodatku k tejto zmluve, podpísaného
zmluvnými stranami.
5.3 Zhotoviteľ je povinný obstarať a to i od svojich subdodávateľov všetky dokumenty
skutočného vyhotovenia, prípadne certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné
listiny potrebné k odovzdaniu ukončeného diela.
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5.4 Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len
BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách pre rekonštrukčné práce v platnom znení.
5.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných
konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela.
Čl. VI.
Platobné podmienky
6.1 Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po podpísaní
preberacieho protokolu o odovzdaní diela obidvomi zmluvnými stranami.
6.2 Splatnosť faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany
vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam
a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou. Faktúra musí
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia podľa zmluvy a
špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR.
6.4 Právo zhotoviteľa na fakturáciu vzniká až po odsúhlasení a podpísaní protokolu o odovzdaní
a prevzatí diela, ktorý musí tvoriť prílohu faktúry. Prílohou faktúry musia byť príslušné
certifikáty a prehlásenia o zhode.
Čl. VII.
Záručná doba a zodpovednosť za vady
7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo
dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, že objednávateľ prevezme
dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri
preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná
doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady
7.2 Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre
vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia
práva objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie zhotoviteľovi).
7.3 Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve.
Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto
zmluve. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti špecifikáciám a množstvám
stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je prílohou tejto zmluvy, ktorá je zistená pri
odovzdaní a prevzatí diela.
7.4 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho subdodávateľov.
7.5 Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z vád, vyplývajúce z § 564 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca
zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s
prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola
zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení
zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje najmä
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vyhotovenie diela v rozpore s touto zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov
verejnej správy.
7.6 Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi. O odstránení vady
bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.
Čl. VIII.
Podmienky zhotovenia diela.
8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru,
vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako
prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných
Tovarov, Diela a Služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle
príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z.z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o
nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre
také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie
tejto povinnosti Dodávateľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa
od Zmluvy odstúpiť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ
8.2 Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku
zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí,
ak sa dodatočným odkrytím preukážu nesprávne vykonané práce.
8.3 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce
dodržanie kvality diela a doklady potrebné pre užívanie diela.
8.4 Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na
kontrolných stretnutiach realizácie diela.
8.5 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania
a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania objednávateľ. Počas vykonávania
diela zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou
jeho subdodávateľov na objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch
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prípadne nehnuteľnostiach dotknutých rekonštrukciou. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný
uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.

Čl. IX.
Zmluvné pokuty
9.1 Za omeškanie s odovzdaním diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa
zaplatenie zmluvnej pokuty 20,00 € za každý deň omeškania.
9.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov vyplývajúcich zo zápisu o odovzdaní
a prevzatí diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 20,00 € za každý deň omeškania.
9.3 Za omeškanie s odstránením vád, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má objednávateľ
právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20,00 € za každý deň
omeškania.
9.4 Za omeškanie s úhradou faktúry vystavenej v súlade s Čl. V a Čl. VI zmluvy zaplatí
objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky za každý
deň omeškania.
9.5 Za nedodržanie BOZP má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej
pokuty 50,00 € za každý prípad porušenia BOZP.
9.6 Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, nadmerný
hluk, neodborné nakladanie s odpadmi má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa
zaplatenie zmluvnej pokuty 50,00 € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.
9.7 Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností zhotoviteľa vyplývajúci z jediného
dôvodu na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje.
9.8 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi zmluvnými stranami v tejto
zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z Čl. IX.
Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy strane , ktorá
porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej
pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty.
9.9 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
9.10 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany
v peňažnom ústave.
9.11 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj
záväzok zo zmluvy.
Čl. X.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
10.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava
podľa § 374 Obchodného zákonníka.
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Čl. XI.
Ostatné ustanovenia
11.1 Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy sa riadi
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
11.2 Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú, ak strana porušujúca zmluvu
vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na
účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že
druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy, a to najmä:
• ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať určené práce vadne, t.j. v rozpore s
podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými
platnými normami a špecifikáciami a množstvami uvedenými v cenovej ponuke, ktorý je
prílohou tejto zmluvy a ak napriek upozorneniu objednávateľa vadné plnenie
v primeranej lehote neodstránil,
• ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že
zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný,
• ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 30 dní,
• ak objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní za predpokladu, že budú
splnené všetky podmienky uvedené v čl. VI tejto zmluvy.
11.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a
technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie
nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na
obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner
nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
11.4. Objednávateľ (t.j. prijímateľ NFP) si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom
vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy
ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom, a výsledky
administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných
prác alebo iných postupov.
11.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako
prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy,
a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku.
ČL. XII
Využitie subdodávateľov
12.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých
známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať v mene subdodávateľa v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.
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12.2 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy písomne oznámiť objednávateľovi
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom
nastane akákoľvek zmena údajov o subdodávateľovi.
12.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný
objednávateľovi písomne oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, a to najneskôr päť
pracovných dní pred dňom, v ktorom nastane zmena subdodávateľa. Nový subdodávateľ musí
spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu u neho existovať dôvody na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.
z.; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorú má subdodávateľ plniť.
12.4 Týmito ustanoveniami nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.
Čl. XIII.
Doručovanie
13.1 Všetky písomnosti je odosielajúca zmluvná strana povinná prijímajúcej zmluvnej strane
zasielať na adresu uvedenú v tejto zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca zmluvná strana
písomne preukázateľne oznámila odosielajúcej zmluvnej strane ako zmenu svojej adresy.
Doručovanie je možné vykonať osobne, elektronicky na e-mailové adresy uvedené v záhlaví
zmluvy alebo poštou prostredníctvom poštového podniku.
13.2 Písomnosti určené objednávateľovi je zhotoviteľ oprávnený doručiť v prípade osobného
doručovania výlučne do podateľne obce Dedina Mládeže.
13.3 Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená z dôvodu,
že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel poštového
podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa posledný deň
odbernej lehoty za deň jej doručenia, i keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel.
13.4 V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia prijatia.
13.5 Elektronická komunikácia medzi zmluvnými stranami je prípustná výlučne na elektronické
adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, a to len v tých prípadoch, v ktorých táto
zmluva neustanovuje, že sa vyžaduje doručovanie poštou prostredníctvom poštového podniku.
13.6 V prípade pochybností sa písomnosť doručovaná elektronicky, resp. akákoľvek elektronická
komunikácia medzi zmluvnými stranami, považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní
odo dňa jej preukázateľného odoslania prijímajúcej zmluvnej strane odosielajúcou zmluvnou
stranou prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu v záhlaví tejto zmluvy, okrem
prípadov, keď je v zmluve výslovne uvedené inak.
Čl. XIV.
Záverečné ustanovenia
14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Schválenie
zákazky v rámci administratívnej finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň
podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
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14.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami zúčastnených
strán vo forme dodatkov k tejto zmluve.
14.3 Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany
sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom
zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo
zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.
14.4 Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
14.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií (Cenová ponuka)
Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne :

Dedina Mládeže, dňa .......................

............................................
Za objednávateľa:
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V ……………….., dňa .......................

............................................
Za zhotoviteľa:
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Príloha č. 4
VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)
.......................................................................................................................................................
týmto vyhlasuje, že:
- je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet
zákazky „Elektrické pripojenie verejne prístupnej nabíjacej stanice obec Dedina
Mládeže“, ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;
- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v
ponuke sú pravdivé a úplné;
- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku;
- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel,
na to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka
nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude
vylúčená;
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany
životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných
predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia;
- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným
obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov;
- dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného
obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu
zákazky, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov;
- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
• nevyvíjal a nebude 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
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platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k
zvýhodneniu jeho postavenia v súťaži,
• neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
• bude 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,
- dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné
obstarávanie, ku kontrole verejného obstarávania.

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

.............................................................
podpis a pečiatka uchádzača,
resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača
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