Zadanie zákazky podľa § 9 odsek 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Identifikačné údaje
1 Verejný obstarávateľ
2 Organizačná zložka
3 Kontaktná osoba
(meno, telefón, email)
4 Kontaktná osoba pre verejné
obstarávanie (meno, telefón, email)

Mestská časť Bratislava Vrakuňa
Adresa : Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia
Ing. Eva Hulalová, mob. 0948134595, eva.hulalova@vrakuna.sk

obstaravanie@e-vo.sk

Predmet zákazky
6
7
8
9

Názov zákazky
Druh zákazky (tovary/služby/stavebné
práce/ potraviny):
Spoločný slovník obstarávania
(CPV):
Stručný opis predmetu zákazky

10 Predpokladaná hodnota zákazky

„Likvidácia čiernych skládok v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“
Služby
90510000-5
Predmetom zákazky je odstránenie čiernej skládky na parc. č.
1234/9 k.ú. Vrakuňa, okolie Stavbárskej ulice.
5 900,- € bez DPH

Výsledok zadania zákazky
11
12
13

Zmluva, rámcová zmluva alebo
objednávka
Ak zmluva, uveďte dĺžku jej trvania
v mesiacoch
Požadované obchodné a platobné
podmienky

Zmluva o dielo
Do 15.11.2015
Splatnosť faktúry do 15 dní odo dňa vystavenia

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
14

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

Kritérium č. 1 – Najnižšia cena za predmet zákazky (váha – 80)
Verejný obstarávateľ bude brať do úvahy celkovú cenu za predmet
zákazky vyjadrenú v EUR s DPH, ktorú uchádzač uvedie v Prílohe
č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Verejný obstarávateľ pridelí maximálny počet bodov ponuke
uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou a pri ostatných
ponukách určí počet bodov úmerou podľa vzorca:
cenaminimálna/cenanavrhovaná X bodynmaximálne
Kritérium č. 2 – Lehota dodania (váha – 20)
Verejný obstarávateľ pridelí maximálny počet bodov ponuke
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uchádzača s najkratšou lehotou dodania a pri ostatných ponukách
určí počet bodov úmerou podľa vzorca:
Lehota dodanianajkratšia/lehota dodanianavrhovaná X bodymaximálne

Podmienky účasti uchádzačov
15

Verejný obstarávateľ požaduje
predloženie týchto
dokladov/dokumentov:

a) Doklad o oprávnení poskytovať službu:
 živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského
registra (predkladá podnikateľ – fyzická osoba, podnikateľ
príspevková organizácia),
 výpis z obchodného registra (predkladá napr. podnikateľ –
právnická osoba, podnikateľ – fyzická osoba zapísaná
v obchodnom registri)
 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných
predpisov.
b) Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:
 uchádzač musí preukázať splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa jeho technickej alebo odbornej spôsobilosti
v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní: zoznamom dodávok tovaru alebo
poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky
doplnenými o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia
služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak
odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto
zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ;
Ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá
k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie
alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač
musí preukázať povolenie o nakladaní s odpadmi.

Predloženie ponuky
16
17

Požadovaný spôsob určenia ceny
v cenovej ponuke
Obsah ponuky

Celková cena s DPH
1. základné identifikačné údaje uchádzača
2. doklady požadované verejným obstarávateľom (bod 15 tejto
výzvy)
3. návrh na plnenie kritérií (Príloha č.1)
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19

20
21

22
23

4. vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2)
Označenie ponuky
„Obálku neotvárať“
Heslo súťaže – „Likvidácia čiernych skládok v MČ BratislavaVrakuňa“
Miesto a spôsob doručenia ponuky
Poštou alebo osobne na adresu: Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa,
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk (deň a 25.09.2015 do 9,00 hod.
hodina)
Lehota na otvárania ponúk
25.09.2015, 10,00 hod./ neverejné otváranie ponúk
(deň a hodina)
Lehota viazanosti ponuky (dátum)
30.11.2015
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
26
27
28

Verejný obstarávateľ stanovuje záujemcom povinnú obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si
overili a získali informácie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
Termín obhliadky je stanovený na: 23.09. 2015 od 13,00 – 16,00 na adrese : Stavbárska ul. – pri objekte
„Pentagon“, po telefonickej dohode ,kontaktná osoba Ing. Eva Hulalová ,tel.č.0948 134 595
Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača.

Doplňujúce informácie
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40

V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť informácie uvedené
v zadávaní zákazky.
Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené.
Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané oznámenie o
výsledku vyhodnotenia ponúk.
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky
ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne zmenia okolnosti, za
ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak cenová ponuka uchádzača bude vyššia ako
predpokladaná cena predmetu zákazky alebo ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré
má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.
Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude
ekonomicky najvýhodnejšia.
Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
Variantné riešenie sa nepripúšťa.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuky sa predkladajú v mene euro.
V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej
ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú.
Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk.

Podrobný opis predmetu zákazky
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41
42

Predmetom zákazky je odstránenie čiernej skládky na parc.č. 1234/9 k.ú. Vrakuňa
Požadovaný obsah prác:
- uloženie odpadu na skládku
- manipulácia s kontajnerom
- naloženie mechanizmom
- ručné dočistenie
43 Skládka je umiestnená ne verejne prístupnom pozemku.
Dátum zverejnenia zadania v profile verejného obstarávateľa: 22.09.2015
........................................................
JUDr. Ing. Martin Kuruc - starosta mestskej časti
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Zoznam príloh
1. Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií
2. Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača
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Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria
Návrh na plnenie kritéria
Názov uchádzača/označenie skupiny:
Adresa uchádzača:
IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:

Telefón:

Fax:

e-mail:

www:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

P.č. Názov kritéria

m.j.

Max. počet
bodov

1.

Najnižšia cena za
predmet zákazky

EUR 80

2.

Lehota dodania

deň

Cena v EUR bez
DPH

DPH

Cena v EUR s
DPH

20

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

......................................................................................
podpis a pečiatka uchádzača, resp. osoby
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Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) .......................................... týmto vyhlasuje, že:









je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania „Likvidácia čiernych skládok
v MČ Bratislava-Vrakuňa“, ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v
iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;
všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé
a úplné;
jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie;
predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by
použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto
obstarávaní;
nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

v ........................... dňa ...........................

..................................................
podpis

doplniť podľa potreby

Pozn.: POVINNÉ
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ZMLUVA O DIELO
„Likvidácia čiernych skládok v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa “
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.

Objednávateľ:
Názov:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Číslo účtu:
Oprávnená osoba vo veciach technických:
(ďalej „Objednávateľ“)

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
mestskej časti
00603295
2020840118
VÚB – Bratislava – Kazanská ul. 41
SK30 0200 0000 0000 0442 4062
4424-062/0200

a

2.

Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Oprávnená osoba vo veciach zmluvných:
Oprávnená osoba vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Zapísaný v registri:
Telefón/fax:
E-mail:
(ďalej „Zhotoviteľ“)
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Pre účely tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) sa Zhotoviteľ a Objednávateľ označujú spoločne
aj ako „Zmluvné strany“.

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

1. Na základe verejnej obchodnej súťaže a víťaznej ponuky Zhotoviteľa sa Zhotoviteľ zaväzuje
zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Likvidácia čiernej skládky“ na parc.č. 1234/9, katastrálne územie
Bratislava – mestská časť Vrakuňa, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve ako aj
oceneným výkazom výmer zo dňa ..., ktorý tvorí prílohu č. 1. Citovaná príloha tejto zmluvy je jej
neoddeliteľnou súčasťou.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť zaň
dohodnutú cenu diela a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť.

Článok III.
TERMÍN ZHOTOVENIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. II tejto zmluvy v nasledovných
termínoch:

Predpokladaný začiatok realizácie - prevzatie miesta skládky:

Protokolárne odovzdanie riadne zhotoveného diela v zmysle Čl. VIII.
tejto zmluvy vrátane odovzdania dokladov a certifikátov:
-

Článok IV.
CENA DIELA

1. Celková cena za kompletné zrealizovanie diela uvedeného v Čl. II tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov. K dohodnutej cene bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej
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platnými právnymi predpismi v čase zdaniteľného plnenia. Zmluvné strany sa dohodli na
nasledovnej odmene:

Cena diela bez DPH:

Eur

DPH 20%:

Eur

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konečná cena diela celkom s DPH:

Eur

Slovom: centov.

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela najmä práca, dopravné náklady,
skladné a všetky súvisiace náklady. Zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom
rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z
projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenu stanovil na základe poskytnutia
potrebných dokumentov od Objednávateľa, na základe obhliadky miesta čiernej skládky,
vlastných prieskumov a overení, pričom takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva
všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy o dielo a Zhotoviteľ nemá nárok
na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave
súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša Zhotoviteľ.

3. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá ako cena maximálna a konečná a nie je možné ju
upravovať tzv. „naviac“ prácami z akéhokoľvek titulu.

Článok V.
SPÔSOB FAKTURÁCIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sú viazané dohodnutými cenami až do úplného a riadneho vykonania diela.
2. Objednávateľ uhradí za riadne zhotovené a Objednávateľom prevzaté dielo podľa tejto zmluvy
cenu diela Zhotoviteľovi a to formou konečnej faktúry, ktorá musí mať náležitosti platného
daňového dokladu a bude vystavená v súlade s touto zmluvou a platnými právnymi predpismi
v čase zdaniteľného plnenia.
3. Po ukončení diela vystaví Zhotoviteľ faktúru do 3 dní od riadneho prevzatia diela Objednávateľom.
4. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 14 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
5. Faktúra musí obsahovať všetky zákonom požadované náležitosti. V prípade, že faktúra nebude
obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na
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doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť
doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť súpis
skutočne vykonaných prác potvrdený oprávneným pracovníkom Objednávateľa.
6. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované Zhotoviteľom a neplatia ako doklad
o prevzatí prác a dodávok.

Článok VI.
OSOBITNÉ DOJEDNANIA

1. Zhotoviteľ preberá miesto čiernej skládky v takom stave v akom sa nachádza a nebude si
uplatňovať žiadne nároky spojené s úpravami na pripravenosť staveniska.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy
a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím
osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou v súvislosti s realizáciou diela. Zhotoviteľ si je
povinný zabezpečiť poistenie svojho diela a svojich prác, činnosti a materiálov, strojov a zariadení.
Zhotoviteľ je povinný nahlásiť písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa
týkajú jeho činnosti, materiálov a pracovníkov. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi
všetky doklady súvisiace so zhotovením diela, najmä týkajúce sa uloženia odpadu na skládku.
4. Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súlade so
zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a rovnako tak zodpovedá za požiarnu ochranu
v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení
pri realizácii prác v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov. Po ukončení každej
pracovnej zmeny Zhotoviteľ zabezpečí miesto čiernej skládky a jeho okolie, tak aby nedošlo
k prípadným kolíziám a úrazom.
6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu
poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na
vlastné náklady v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava Vrakuňa
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi. .
7. Zhotoviteľ môže práce v zmysle tejto zmluvy uskutočňovať výlučne prostredníctvom osôb, ktoré
majú na to požadovanú kvalifikáciu.
8. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru
nie je dostatočne kvalifikovaný a prikázať Zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho
novým.
9. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku Zhotoviteľa so svojimi
pohľadávkami voči Zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených Zhotoviteľom alebo
sankcií voči Zhotoviteľovi, ako nároky z vád diela alebo ako náklady vzniknuté Objednávateľovi v
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dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy alebo z iných záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi a
Zhotoviteľ k tomu týmto dáva Objednávateľovi svoj súhlas.
10.Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia
pohľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na 3. osoby len s
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
11.Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje pred začatím realizácie diela podľa tejto zmluvy predložiť
Objednávateľovi zoznam svojich subdodávateľov s tým, že táto povinnosť sa vzťahuje aj na prípad
ak subdodávateľ má v úmysle zadať časť realizácie diela ďalšiemu podzhotoviteľovi.
12.Ak Zhotoviteľ poverí na základe osobitného zmluvného vzťahu, výkonom časti diela
subdodávateľa, v takomto prípade zodpovedá za výkon tejto časti diela subdodávateľom tak, ako
by vykonával dielo sám.
13.V prípade, že Zhotoviteľ bude časť predmetu zmluvy realizovať subdodávateľmi prípadne
subdodávateľ ďalšími podzhotoviteľmi, je zhotoviteľ i každý subdodávateľ povinný v termíne do 15
dní od vyžiadania Objednávateľom, preukázať písomným potvrdením od ktoréhokoľvek a každého
zo subdodávateľov prípadne jeho ďalších
podzhotoviteľov, že si zhotoviteľ, prípadne
subdodávateľ splnili finančné záväzky voči svojim nim v rozsahu vykonaných prác, a že nemá voči
nim žiadne finančné záväzky po lehote splatnosti. V prípade, že takéto potvrdenie nepredloží, má
Objednávateľ právo pozastaviť všetky ďalšie platby za realizáciu diela Zhotoviteľovi bez možnosti
uplatnenia úrokov z omeškania resp. zmluvnej pokuty a to až do doby predloženia tohto
potvrdenia od subdodávateľov prípadne ich podzhotoviteľov.

Článok VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude riadne zhotovené dielo podľa tejto zmluvy, ktoré nemá
žiadne vady, je vykonané v súlade s touto zmluvou a jej prílohami, ako aj v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je
možné ho užívať v súlade s jeho účelom a pokiaľ má vlastnosti určené touto zmluvou.
2. Predmet zmluvy sa považuje za splnený jeho riadnym a včasným ukončením bez vád
a nedorobkov a jeho písomným prevzatím Objednávateľom na základe preberacieho protokolu
vrátane odovzdania dokladov o likvidácií všetkého odpadu majúceho pôvod vo vykonávaní
predmetu tejto zmluvy.

Článok IX.
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ
1.

Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ, a to až do riadneho odovzdania
diela Zhotoviteľom a prevzatia diela Objednávateľom podľa článku VIII tejto zmluvy, a to diela
bez vád a nedorobkov. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie
vecí a majetku, ktoré mu Objednávateľ odovzdal k zhotoveniu diela. Zhotoviteľ je vlastníkom
všetkých vecí, ktoré priniesol a neodovzdal ich Objednávateľovi. Nebezpečenstvo všetkých škôd
na týchto veciach alebo spôsobených týmito vecami pri realizácii diela, nesie Zhotoviteľ.
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2.

3.
4.

Zhotoviteľ zodpovedá v celom rozsahu za prípadné škody spôsobené Objednávateľovi, alebo
tretím osobám pri realizácií predmetu tejto zmluvy. Za porušenie svojich povinností nesie
Zhotoviteľ priamu zodpovednosť aj voči príslušným orgánom verejnej správy.
Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za pracovný úraz, alebo chorobu z povolania svojich
zamestnancov, ako aj za poškodenie zdravia tretích osôb.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s touto zmluvou, v zmysle platných
právnych predpisov a technických noriem a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté
touto zmluvou.

Článok X.
SANKCIE

1.

V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou konečnej faktúry, je Zhotoviteľ oprávnený
požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania podľa § 369a zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2.

V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym zhotovením diela v lehote dohodnutej podľa
tejto zmluvy je Zhotovideľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
ceny diela za každý deň omeškania.

3.

Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na
náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za
primerané a v súlade so zákonom.

Článok XI.
ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzťah zaniká:
a) písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami,
b) odstúpením od zmluvy

2.

Od zmluvy môže odstúpiť tak Objednávateľ ako i Zhotoviteľ. Objednávateľ môže od zmluvy
odstúpiť v týchto prípadoch, ktoré sa považujú za podstatné porušenia tejto zmluvy:
a) Ak je zrejmé, že nebude dielo včas a riadne vykonané a ani po písomnej výzve
Objednávateľa Zhotoviteľ nevykoná bezodkladne nápravu.
b) Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej
kvalite a v súlade s touto zmluvou alebo v rozpore s dohodnutými podmienkami,
pričom Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ na vlastné náklady
a nebezpečenstvo odstránil chyby vzniknuté nesprávnym vykonávaním diela.
c) Ak vzhľadom na hospodársku situáciu Zhotoviteľa alebo jeho postup je
nepravdepodobné, že si Zhotoviteľ splní alebo bude plniť svoje záväzky a povinnosti
vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy.
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d) Ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na
vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie alebo je
Zhotoviteľ v likvidácií.
e) Ak dochádza k zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych
vzťahov Zhotoviteľa.
3.

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane,
dňom odmietnutia jeho prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej zásielky druhej zmluvnej
strane, aj keď sa adresát o tom nedozvedel.

4.

V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác
a výkonov, tvoriacich predmet tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného
porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny
diela bez DPH.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad Zhotoviteľovho odstúpenia od tejto zmluvy sa
vylučujú zákonné ustanovenia § 344 a násl. Obchodného zákonníka.

6.

Odstúpenie od zmluvy nevylučuje možnosť uplatnenia si práva na náhradu preukázanej
škody, ktorá vznikla nesplnením záväzku jednou zo zmluvných strán.
Článok XII.
VYŠŠIA MOC

1.

S výnimkou finančných záväzkov za už poskytnuté plnenie, nezodpovedá žiadna zmluvná
strana v prípade následnej nemožnosti plnenia za oneskorenie alebo chybu pri výkone, ktoré
sú následkom vyššej moci (prírodné katastrofy, zemetrasenia, povodne, veterné smršte, a
pod., zásahy civilných alebo vojenských orgánov) za predpokladu, že postihnutá strana bude
o tom bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu a vynaloží primerané úsilie na
zmiernenie dôsledkov takejto situácie.

Článok XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len písomnými
dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť podpísané oprávanenými
zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán.

2.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa v zmysle § 47a zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

3.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je
považovaný za originál. Dva rovnopisy zmluvy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy zmluvy
obdrží Zhotoviteľ.

4.

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
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5.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných
ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie
medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a
účelu tejto zmluvy.

6.

V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch,
mien zodpovedných osôb je každá zo zmluvných strán povinná oznámiť túto skutočnosť
bezodkladne druhej strane v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo
plnené správne.

7.

Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný,
jeho význam zrejmý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a
nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi.

8.

Súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

V Bratislave, dňa:

V Bratislave dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

––––––––––––––––––––––-

––––––––––––––––––––––

JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta mestskej časti
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