VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Postup pre zákazky podľa § 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“) služby

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa : Obec Jarabina
IČO: 00329932
Sídlo verejného obstarávateľa : Obecný úrad Jarabina, Jarabina 58
Štatutárny zástupca : Lívia Kovalčíková, starostka obce Jarabina
(ďalej len "verejný obstarávateľ")
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi :
Mgr. Katarína Slobodová
Adresa doručovania písomne zaslaných cenových ponúk:
Kaspaslovakia s.r.o, Tokajská 29, 040 18 Košice
Mobil : 0904 492 107
e- mail : kaspaslovakia@gmail.com

2. Názov predmetu zákazky:
Projektová dokumentácia Vybudovanie Komunitného centra v obci Jarabina
3. Stručný opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu.
Úspešnému uchádzačovi bude poskytnuté po podpise zmluvy geodetické zameranie. Projektová
dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku v tlačenej forme v počte vyhotovení 6 ks a v elektronickej
forme na elektronickom neprepisovateľnom médiu v počte vyhotovení 3 podľa objektovej sklady skaldy
pripravenej projektovej dokumentácii

4. Miesto, množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Predmet, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú určené touto výzvou.
Katastrálne územie: obec Jarabina
Táto výzva s prílohami je prístupná na stránke verejného obstarávateľa
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
V prípade ak predpokladaná hodnota zákazky ( priemer predložených ponúk) bude do 15 000,00 EUR bez
DPH, budú sa ponuky posudzovať ako súťažné a určí sa úspešný uchádzač , ktorý ponúkne najnižšiu cenu v
EUR bez DPH

6. Hlavný slovník CPV:
71322000-1 Inžiniesrske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve
7. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie
8. Lehota na dodanie alebo uskutočnenie predmetu zákazky:
1 mesiac od podpisu ZoD
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9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú:
Preddavok nebude poskytnutý. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného
platobného styku. Cenu za zhotovenie predmetu zákazky uhradí verejný obstarávateľ na základe
faktúry po realizácii. Prílohou faktúry dodávateľa bude odovzdávací protokol potvrdený
zodpovednou osobou objednávateľa. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov
verejného obstarávateľa.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač preukáže, že spĺňa:
- Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) platného zákona o verejnom obstarávaní predložením
čestného vyhlásenia
11. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk :
Ponuky je možné predložiť:
- v elektronickej forme do 3.5.2019 na adresu kaspaslovakia@gmail.com resp. poštou alebo osobne na
adresu: Kaspaslovakia s.r.o, Tokajská 29, 040 18 Košice

Do predmetu správy, ktorá obsahuje ponuku, je potrebné uviesť: PD – Neotvárať“
Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 15 tejto výzvy. Ponuka uchádzača nesmie byť
v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh. Ponuka sa predkladá na spolu na obe
časti.
12. Obhliadka predmetu zákazky:
Nie je potrebná
13. Lehota viazanosti ponúk :
Minimálna lehota viazanosti:

do 30.6.2019

14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnotené zodpovedným zamestnancom verejného obstarávateľa na základe
jediného kritéria a to na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky. Hodnotiť sa bude cena
bez DPH.
15. Obsah ponuky:
- Príloha č. 1
- Príloha č. 2
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.
16. Spôsob určenia ceny
Cenu predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky celkom v požadovanom rozsahu
Cena predmetu zákazky bez DPH.....................................EUR
DPH 20% ...................................................................... EUR
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Cena predmetu zákazky celkom s DPH.............................EUR
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH upozorní.
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
-

-

Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Cena bude stanovená v mene EUR.
Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu
zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné) v zmysle tejto výzvy a jej príloh. Cena za
predmet zákazky musí byť určená a vychádzať z celého predmetu zákazky, cena bude vychádzať
z opisu predmetu zákazky príloha 1 tejto výzvy, ostatných zmluvných podmienok uvedených
v zmluve na poskytnutie služieb, ktorá je prílohou tejto výzvy a ostatných ustanovení tejto výzvy
a jej príloh.

17. Zmluvné podmienky:
S víťazným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo.

18. Prílohy
- Príloha č. 1
- Príloha č. 2
- Návr Zmluvy o dielo

V Jarabine, dňa 25.4.2019

Mgr. Katarína Slobodová
osoba zodpovedná za proces VO
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Príloha č. 1

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov časti

Cena za dielo bez
DPH

20% DPH

Cena spolu s DPH

Projektová
dokumentácia
Vybudovanie Komunitného
centra v obci Jarabina

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

..........................................
Podpis a pečiatka uchádzača

4

Čestné vyhlásenie

Názov uchádzača:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

Ja ......................................................................... ako konateľ spoločnosti /živnostník týmto

čestne vyhlasujem,
že som sa nezúčastnil na príprave ani vyhotovení súťažných podkladov na predmet zákazky:
Projektová dokumentácia Vybudovanie Komunitného centra v obci Jarabina

Zároveň vyhlasujem, že
-

-

všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
všetkému, čo bolo vo výzve na predkladanie ponúk a v zmluvných podmienkach sme porozumeli; na
to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, tzn. spytovali sme sa a sme si
vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným
obstarávateľom, budeme zo súťaže vylúčení;
nebudeme obmedzovať verejného obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke;
predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku;
súhlasíme s tým, že verejný obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje v
nich;
súhlasíme s Návrhom zmluvných podmienok
spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike.
Sme oprávnení poskytovať službu v súlade s výzvou na predkladanie ponúk
Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

..........................................................................
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Podpis otlačok pečiatky uchádzača (meno, priezvisko, funkcia štatutárneho
zástupcuuchádzačaoprávnenéhokonať v záväzkovýchvzťahoch)

NÁVRH

ZMLUVA O DIELO
podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
a § 631 - 643 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a
LICENČNÁ ZMLUVA
podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon

Projektová dokumentácia Vybudovanie Komunitného centra v obci Jarabina
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1. Zmluvné strany
Objednávateľ
štatutárny zástupca:

Obec Jarabina
Lívia Kovalčíková

IČO:

00329932

(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ
Zastúpený
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach zmluvy
v technických veciach
Sídlo
Bankové spojenie
IBAN
IČO
DIČ
Mobil
E-mail
(ďalej len autor)

2. Predmet zmluvy
Autor sa zaväzuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve
pre objednávateľa projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a pre realizáciu na stavbu:
Projektová dokumentácia Vybudovanie Komunitného centra v obci Jarabina
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú projektovú dokumentáciu stavby prevezme, zaplatí za jej
zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne autorovi spolupôsobenie dojednané v tejto zmluve.
3. Rozsah a obsah predmetu zmluvy
Projektová dokumentácia bude spracovaná vo výkonovej fáze – Projektová dokumentácia stavby pre
vydanie stavebného povolenia a pre realizáciu.
Autor sa zaväzuje, že vypracuje projektovú dokumentáciu stavby v súlade s predmetom zákazky
výzvy na základe ktorej je výsledkom táto zmluva.

4. Spôsob vypracovania predmetu zmluvy
Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná v rámci dohodnutej ceny v slovenskom jazyku v
tlačenej forme v počte vyhotovení 6 ks a v elektronickej forme na elektronickom neprepisovateľnom médiu v
počte vyhotovení 2 ks podľa objektovej skladby pripravenej projektovej dokumentácie.

Pri vypracovaní predmetu zmluvy bude autor dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa,odovzdanými
ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami
verejnoprávnych orgánov a organizácií.
5. Čas plnenia
Autor sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu podľa čl. 3 a 4 tejto
zmluvy v termíne do 4 týždňov od podpísania tejto zmluvy.
Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je
autor v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie
stavby v rozsahu podľa čl. 3 a 4 tejto zmluvy objednávateľovi. Odovzdaním predmetu zmluvy sa rozumie
osobné odovzdanie objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

6. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
Projektovú dokumentáciu stavby podľa tejto zmluvy autor vypracuje a dodá podľa týchto podkladov
objednávateľa:
výzva na predkladanie ponúk,
geodetické zameranie stavebných pozemkov (polohopis a výškopis)
možnosť vstupu autora projektovej dokumentácie stavby na stavebný pozemok.
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania dokumentácie stavby poskytne autorovi v rozsahu
nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupôsobenie poskytne autorovi najneskôr do 3 dní od zistenia závažných skutočností rozhodujúcich
pre zhotovenie predmetu zmluvy.
Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád.
7. Cena a platobné podmienky
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 a 4 tejto zmluvy je dojednaná dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení vyhlášky MF SRč. 87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 a 4 tejto zmluvy :
cena bez DPH
Sadzba DPH
Cena celkom s DPH
Podkladom pre úhradu dohodnutej ceny za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 a 4 tejto

zmluvy bude faktúra vystavená autorom pri dodaní projektovej dokumentácie v zmysle čl. 5. tejto zmluvy.
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle bodu 3 a 4 bude v sume ...............
EUR bez DPH. Slovom: ................................. EUR bez DPH.
Faktúra bude na základe pokynu objednávateľa na fakturáciu po podpise úverovej zmluvy na
financovanie tohto projektu, a je splatná v lehote do 15 dní od jej doručenia objednávateľovi, resp.
osobného odovzdania s potvrdením o jej prevzatí, nie však skôr ako dôjde k prevzatiu vypracovanej
projektovej dokumentácie objednávateľom. Za deň splatnosti sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu
objednávateľa v prospech účtu autora. Tým je do doby pripísania dlžnej sumy na účet autora vylúčená
aplikácia § 339 ods. 2 a § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka. V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k
odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude autor práce rozpracované ku dňu
zrušenia, alebo odstúpenia, fakturovať objednávateľovi vo výške rozpracovanosti diela za podmienky, že do
toho času zhmotnená práca autora sa stane majetkom objednávateľa.
Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce
náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
- meno a adresu sídla objednávateľa,
- poradové číslo faktúry,
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednávateľ uchádza (názov projektu; číslo projektu; operačný program a pod.).

8. Zmluvné sankcie
- Ak autor nevypracuje a nedodá objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v bode 3 tejto
zmluvy a spôsobom podľa čl. 4 tejto zmluvy v termíne uvedenom v bode 5 tejto zmluvy, alebo ak v
záručnej dobe autor neodstráni prípadné vady diela, vzniká objednávateľovi voči autorovi právo uplatniť
si ako druh sankcie úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 7 tejto zmluvy za každý aj
začatý deň omeškania. Ak objednávateľ neuhradí faktúru podľa bodu 7 tejto zmluvy v termíne
uvedenom v bode 7.tejto zmluvy, vzniká autorovi voči objednávateľovi právo uplatniť si ako druh sankcie
úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 7.5 tejto zmluvy za každý aj začatý deň
omeškania.
9. Zodpovednosť za vady a záruka
Pre záruku a kvalitu diela platia primerane ustanovenia občiansko-právnych predpisov.
Autor nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa a autor ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a
povinnosť autora poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Autor sa zaväzuje prípadné vady predmetu
zmluvy odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.

Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť
bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu autora uvedeného v čl. 1 tejto
zmluvy.
V prípade vzniku škody budú pri jej náhrade zmluvné strany postupovať podľa príslušných právnych
predpisov.
10. Zmena záväzku a licenčné podmienky
Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia
východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky
objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so
splnením jeho povinnosti poskytnúť spolupôsobenie, dojednané v tejto zmluve.
Autor sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď po uzatvorení zmluvy vzniknú nové
nepredvídané požiadavky objednávateľa na doplnenie obsahu stavby, alebo ak objednávateľ nebude
môcť zabezpečiť dohodnuté spolupôsobenie.
Autor udeľuje objednávateľovi nevýhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu, na všetky známe
spôsoby použitia diela a na celú dobu trvania autorských práv k dielu. Odmena za licenciu je zahrnutá v
cene za dielo podľa čl. 7.
Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie, s
čím autor podpísaním tejto zmluvy vyjadruje súhlas.
Udelením nevýhradnej licencie objednávateľovi nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom,
na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo autora udeliť licenciu tretej osobe.
11.

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva zaniká:
Splnením predmetu zmluvy v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a jeho odovzdaním a
prevzatím medzi autorom a objednávateľom.
Písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
Túto zmluvu je možné meniť len po dohode oboch zmluvných strán, a to písomne formou dodatku k tejto
zmluve.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a
autor dve vyhotovenia.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia povinnou osobou.
Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola uzatvorená pod
nátlakom, ani za iných zjavne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali.
Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a
účinnou deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom.
Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných
strán. V prípade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve má objednávateľ povinnosť zverejniť tento dodatok na
svojej internetovej stránke. Jeho účinnosť nastáva deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa.

Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných
dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas šiestich rokov po
skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný sa podrobiť kontrole a auditu ,ktorí realizujú oprávnené subjekty v súlade s
národnými predpismi a ustanoveniami Spoločenstva.

V Jarabine dňa

Podpis

V ................ dňa

podpis

Lívia Kovalčíková
Starostka obce

