Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
A.
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - OBEC
Názov obce: Mesto Šaštín – Štráže
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Adresa sídla obce: 908 41 Šaštín-Stráže, Alej 549
IČO: 00310069
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa: https://www.mestosastinstraze.sk/
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Suchánek
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Gabriela Baďurová
Telefonický kontakt: + 421 34 6987424
Email: badurova@mestosastinstraze.sk
Kontaktná osoba vo veciach obhliadky: Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor
Tel. kontakt: + 421 34 6987417
Email: sekretariat@mestosastinstraze.sk
Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie.
B.
Kontaktné miesto pre verejné obstarávanie: AMIRE s.r.o., 934 01 Levice, Južná 3079/18, IČO: 50 354 540
Poverená osoba: Ing. Amália Bubáková
Tel. kontakt: + 421 914 201 483, + 421 902 838 600
Email: obstaravanie.amire@gmail.com
II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky: Pasport dopravného značenia miestnych komunikácií v správe Mesta Šaštín – Stráže
CPV kód: 71242000-6 Slovník VO: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
Druh zákazky: Služby
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka pasportu pre dopravné značenie miestnych komunikácií
v správe Mesta Šaštín – Stráže v zmysle platnej legislatívy. Podrobná špecifikácia opisu predmetu zákazky
sa nachádza v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Lehota trvania zákazky: 90 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Šaštín – Stráže
Zdroj financovania: z vlastných rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa vyčlenených na tento účel
Spôsob záväzku: Zmluva o dielo, ktorá je prílohou č. 5 tejto výzvy.
Platobné podmienky: Verejný obstarávateľ realizuje úhradu bezhotovostným platobným stykom na základe
riadne vystavenej faktúry so splatnosťou 14 kalendárnych dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky
na predmet zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanovil PHZ priemerom a to na základe prieskumu trhu
v rámci predloženia predbežných cenových ponúk vo výške: 6 100,00 Eur bez DPH. Záznam z určenia PHZ
je prílohou dokumentácie verejného obstarávania.
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Termín obhliadky: individuálne po dohode na kontaktnom mieste v bode I.A., verejný obstarávateľ odporúča
vykonanie obhliadky.
Poznámka: V prípade ak sa v opise predmetu zákazky alebo inej sprievodnej dokumentácii nachádzajú konkrétne názvy výrobkov, výrobných
postupov, obchodných označení, patentov, typov, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby, uchádzač/záujemca je oprávnený v súlade s § 42
ods. 3 ZVO, oceniť a dodať aj ekvivalent požadovaného výrobku, ktorý však musí spĺňať minimálne požadované technické parametre, funkciu
a účel.

III. PREDPOKLADANÝ POSTUP
V súvislosti s obstarávaním postupuje verejný obstarávateľ nasledovne:
1. Cenový prieskum na dodávku požadovaných služieb, ktoré sú predmetom zákazky zaslaním výzvy
na predloženie ponúk dňa 03.10.2019, a to min. 3 záujemcom/dodávateľom požadovaného predmetu zákazky
elektronickou formou/emailom, aby zabezpečil objektívne posúdenie a primerané vynaloženie nákladov
na obstaranie zákazky.
2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ posúdi obsah a náležitosti ponúk a vyhodnotí
návrhy uchádzačov – celkovú výšku za dodávku požadovaného predmetu zákazky, vyjadrenú v mene EUR s DPH,
ktorej výsledkom bude Zmluva v predmete zákazky. Verejný obstarávateľ určí poradie uchádzačov a označí
úspešného uchádzača a neúspešných uchádzačov, následne spracuje dokument, ktorý je výsledkom verejného
obstarávania - záznamom z prieskumu trhu pre zadávanie zákaziek podľa § 117 ZVO č. 343/2015.
3. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o výsledku vyhodnotenia pre zadávanie zákazky a vyzve úspešného
uchádzača k podpisu Zmluvy tvoriacu predmet zákazky.
4. V prípade, že úspešný uchádzač odmietne podpísať zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve k podpisu zmluvy
uchádzača, ktorý sa umiestnil ako 2 v poradí v zmysle vyhodnotenia ponúk. V prípade, že uchádzač, ktorý
sa umiestnil ako 2 v poradí odmietne podpísať zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve k podpisu zmluvy uchádzača,
ktorý sa umiestnil ako 3 v poradí v zmysle vyhodnotenia ponúk.
Upozornenie: Návrh zmluvy uchádzači nepredkladajú do ponuky. Zmluvu predloží iba úspešný uchádzač
po jeho vyzvaní!
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 11.10.2019
Spôsob zasielania výzvy: Výzva na predloženie cenových ponúk sa zasiela elektronickým spôsobom
z kontaktného miesta uvedenom v bode I.B v tejto výzve dňa 03.10.2019.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenové ponuky musia byť doručené nasledovne:
a) elektronicky/emailom na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode I.B tejto výzvy v predpísanom
formáte pdf., email kontaktného miesta: obstaravanie.amire@gmail.com,
alebo
b) doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa. Osobné
prevzatie cenovej ponuky potvrdzuje verejný obstarávateľ v sídle MsÚ.
Označenie obálky
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Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. Obálka návrhu musí
obsahovať nasledovné údaje:





adresa verejného obstarávateľa
obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
označenie : „Verejné obstarávanie – neotvárať“
označenie heslom: „Pasport dopravného značenia miestnych komunikácií v správe Mesta Šaštín –
Stráže“

V. OBSAH PONUKY

Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami
a podmienkami uvedenými v tejto výzve. Cenová ponuka musí obsahovať informácie a údaje pre preukázanie
splnenia podmienok účasti § 32 a vyplnené formuláre výzvy v zmysle bodov A. a B článku V.
A. DOKLADY PREUKAUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI
1. Preukazovanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúci sa osobného postavenia
Podľa § 32 ods. 1 písm. e) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia: e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu,
Podľa § 32 ods. 2 písm. e) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1
písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
- uchádzač predloží informáciu o pridelenom IČO a vyplní formulár v zmysle pokynov v prílohe č. 1 tejto výzvy.
2. Podľa § 32 ods. 1 písm. f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
Podľa § 32 ods. 2 písm. f) - uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1
písm. f) doloženým čestným vyhlásením - príloha č. 3 tejto výzvy
Poznámka: nie je povinnosťou uchádzača predkladať originály ani overené, či neoverené kópie dokladov do ponuky !

_______________________________________________________________________________________
B. DOKUMENTY PONUKY
1. Vyplnenú prílohu č. 2 – predložený návrh na plnenie kritéria, podpísaný uchádzačom/štatutárnym zástupcom
uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača.
2. Vyplnenú prílohu č. 3 – predložené čestné vyhlásenie o neexistencii zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
podpísané uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača.
3. Vyplnenú prílohu č. 4 – predložené čestné vyhlásenie ku konfliktu
uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača.

záujmov,

podpísané

a) v prípade elektronicky/emailom zaslanej ponuky, uchádzač predloží prílohu č. 2, 3 a 4 ako naskenovaný
dokument vo formáte pdf,
b) v prípade doručenia ponuky doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, či osobne, uchádzač predloží
vyplnenú prílohu č. 2, 3 a 4 v listinnej podobe ako originál.
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VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: uchádzačom predložený návrh na plnenie kritéria je celková cena, ktorá
je v štruktúrovanom rozpočte ceny predmetu zákazky a zároveň najnižšia cena v rámci predložených cenových
ponúk, vyjadrená v Eur s DPH. Cena za dodávku predmetu zákazky musí byť konečná a musí zahrňovať všetky
náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky. Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona o cenách
č. 18/1996 Z. z. v celkovej výške v Eur bez DPH, výška a sadzba DPH v Eur a celková cena v Eur s DPH. Najnižšia
cena vyjadrená v Eur s DPH pri splnení podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa je podkladom
pre stanovenie výsledku verejného obstarávania.
VII. PODMIENKY ZRUŠENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
1. Cenové ponuky neboli predložené v min. požadovanom počte – min. od 1 záujemcu.
2. Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na základe návrhu plnenia
kritéria, alebo v prípade že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
3. Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov článku
V. tejto výzvy.
4. Nebola predložená žiadna ponuka.
5. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka zadávaná a výzva zverejnená.

Vypracovala:

…………….......................................
Ing. Amália Bubáková
AMIRE s.r.o.

Dátum spracovania: 03.10.2019
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky (samostatne vo formáte pdf.)
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie, že nemá zákaz účasti vo VO
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie k vylúčeniu konfliktu záujmov
Príloha č. 5 Návrh zmluvy o dielo - predkladá iba úspešný uchádzač, po vyzvaní
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Príloha č.1
Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky pre dodávku služieb je vypracovanie pasportu dopravného značenia, vrátane
zdokumentovania existujúcich pozemných komunikácií.

Pasport dopravného značenia – súčasný stav
Cieľom riešenia v časti „ pasport “ je zachytiť a do mapy mesta zakresliť súčasný stav dopravného značenia,
zvislé a vodorovné dopravné značenie a dopravné zariadenia.
Súčasťou pasportu je vyhodnotenie stavu existujúcich dopravných značiek z pohľadu platnej legislatívy v zmysle
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v zmysle platnej technickej normy STN 73 6110 v súlade
so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.
Vyobrazenie zvislých dopravných značiek a ich čísla a význam sú ustanovené v prílohe vyhlášky č. 9/2009,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení
( 130/2010, 413/2010, 313/2011, 361/2011 ).
V súčasnosti musia zvislé dopravné značky vyhovovať STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných
komunikáciách a musia byť vyrobené v zmysle platnej normy STN EN 12899-1 - Trvalé dopravné značky.
Obsah pasportu:
Pasport dopravného značenia miestnych komunikácií v správe Mesta Šaštín – Stráže musí zahrňovať:
- kompletné najazdenie všetkých MK v katastri Mesta Šaštín – Stráže
- textovú časť pasportu MK
- tabuľkovú časť pasportu MK
- grafickú (mapovú) časť pasportu MK
- zobrazenie pasportu MK v existujúcom mapovom portáli Mesta Šaštín – Stráže
- zobrazenie existujúceho dopravného značenia Mesta Šaštín – Stráže.
V rámci pasportu budú vyznačené dopravné značky, ich osadenie (stĺpik, verejné osvetlenie, iné) a stav
z hľadiska platnej legislatívy, t.j. – retroreflexia, podkladová doska, stĺpik, stav príslušenstva, atď., ak relevantné.
Pasport dopravného značenia slúži pre mesto ako hlavný podklad o reálnom stave dopravného značenia v čase
realizácie pasportu dopravného značenia.
Na základe zhodnotenia súčasného stavu je možné ďalej vykonať opravu, výmenu, obnovenie zvislých
a vodorovných dopravných značiek (nevyhovujúcich) bez zmeny organizácie dopravy a zosúladiť ich podľa
podmienok ustanovených zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a platných STN, EN.
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Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritéria

Predmet zákazky

Cena v Eur
bez DPH

DPH 20%
v Eur

Cena v Eur
s DPH

Pasport dopravného značenia
miestnych komunikácií v správe
Mesta Šaštín – Stráže
Celková cena za predmet zákazky spolu:

Identifikačné údaje uchádzača/názov: ..........................................
Sídlo: ..............................................................................................
IČO: ...................................
Som/nie som platcom DPH: ........................................
Kontaktná osoba: ..............................................................
Email: ................................................................................
Telefonický kontakt: .........................................................

Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru: .................................................................

Dátum: ........................................... 2019
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Príloha č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača/IČO ) ................................................. týmto
čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu ku dňu predloženia
cenovej ponuky v tomto verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Pasport dopravného značenia miestnych
komunikácií v správe Mesta Šaštín – Stráže“.

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

......................................................
podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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Príloha č. 4

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
podľa § 23 zákona

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača/IČO ) ................................................. týmto
čestne vyhlasujem, že neexistuje dôvod na vylúčenie ponuky podľa § 40 ods. 6 písm. f) v tomto verejnom
obstarávaní na predmet zákazky: „Pasport dopravného značenia miestnych komunikácií v správe Mesta Šaštín
– Stráže“, ktoré sa týka konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.

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

......................................................
podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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Príloha č. 5
Z M L U V A o D I E L O č......./ 2019
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Článok I.
Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ
Obchodné meno:
Zapísaný/registrovaný:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Telefonický kontakt:
Email:
Bankové spojenie:
IBAN:
Krajina:
Internetová adresa:

Mesto Šaštín-Stráže
v registri organizácii Štatistického úradu SR
Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta
Mesto Šaštín - Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín – Stráže
00310069
2021049580
+ 421 34 6987424
badurova@mestosastinstraze.sk
VÚB, a.s., pobočka Šaštín - Stráže
SK35 0200 0000 0000 0082 8182
Slovenská republika
https://www.mestosastinstraze.sk/

1.2 Zhotoviteľ
Adresa sídla:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Internetová adresa:
Preambula
1.3. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania pre zákazku
s nízkou hodnotou 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“). Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka úspešného uchádzača
v predmetnom verejnom obstarávaní a kompletná dokumentácia z verejného obstarávania.
Predmetom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, uvedených v článku
I., ktorí uzatvárajú túto zmluvu o dielo podľa ustanovení § 536 Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného
zákonníka.
Článok II.
PREDMET ZMLUVY
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2.1.

Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vypracovať a dodať pasport dopravného značenia Mesta
Šaštín – Stráže.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať dielo podľa bodu 2.1 tohto článku a zaväzuje sa akceptovať
akékoľvek prípadne vzniknuté nejasnosti a prepracovať všetky prípadné návrhy na korekcie vznesené
objednávateľom.

2.3.

Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v súlade s bodom 2.1 tohto článku od zhotoviteľa
prevezme, zaplatí za plnenie stanovenú cenu podľa čl. 4 tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi
požadované spolupôsobenie.
Článok III.
OBSAH, ROZSAH A SPÔSOB PLNENIA ZMLUVY

3.1

Zhotovenie diela s názvom „Pasport dopravného značenia miestnych komunikácií v správe Mesta
Šaštín – Stráže“, bude zhotoviteľom spracované a dodané na základe požiadaviek objednávateľa
a v súlade požiadaviek výzvy na predkladanie ponúk.
Pasport dopravného značenia bude pozostávať z nasledovných častí:
- kompletné najazdenie všetkých MK v katastri Mesta Šaštín – Stráže
- textovú časť pasportu MK
- tabuľkovú časť pasportu MK
- grafickú (mapovú) časť pasportu MK
- zobrazenie pasportu MK v existujúcom mapovom portáli Mesta Šaštín – Stráže
- zobrazenie existujúceho dopravného značenia Mesta Šaštín – Stráže.

3.2

Dokumentácia bude vypracovaná zhotoviteľom a dodaná objednávateľovi v rámci stanovenej ceny
v 2 tlačených vyhotoveniach/paré. Cena za ďalšie sady bude fakturovaná podľa sadzobníka
kopírovacích a kompletovacích prác. Dielo bude dodané na kontaktné miesto objednávateľa podľa
bodu 1.1 článku 1. tejto zmluvy.

3.3

V procese zhotovenia diela, resp. pri vypracovaní pasportu dopravného značenia, bude zhotoviteľ
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy v súlade platných ustanovení zákona
o pozemných komunikáciách Slovenskej republiky.
Článok IV.
CENA DIELA

4.1

4.2

Cena diela, spracovanom v rozsahu článku 3. tejto zmluvy bola stanovená na základe výsledku verejného
obstarávania.
Cena za projektovú dokumentáciu bola stanovená ako konečná, vo výške:
…...................................... Eur bez DPH, slovom (…................................................)
…...................................... Eur s DPH, slovom (…................................................)
Zhotoviteľ uvedie či je platcom DPH: ..................................... ( uviesť som/ nie som platcom DPH).

4.3

K zmene ceny môže dôjsť po dohode zmluvných strán:
a) v prípade zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
b) v prípade rozšírenia predmetu zmluvy, ak sa vyskytli v priebehu realizácie služby a nebolo možné
s nimi uvažovať pred začatím realizácie,
c) pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom.

4.4

Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
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4.5

Ak je Objednávateľ v omeškaní s platbou odmeny alebo jej časti v zmysle tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ
právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy.
Článok V.
TERMÍNY A ČAS PLNENIA

5.1

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť odovzdaním diela v plnom rozsahu podľa článku 3. do 90 kalendárnych
dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé
od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.

5.2

Zhotoviteľ nezodpovedá za oneskorenie a posuny termínov, ktoré boli spôsobené preukázateľne
oneskoreným spolupôsobením objednávateľa.
Článok VI.
PODMIENKY PRE FAKTURÁCIU A ÚHRADA DIELA

6.1

Podkladom pre fakturáciu ceny diela podľa tohto bude protokolárne odovzdanie diela objednávateľovi
a to v požadovanom rozsahu a za podmienok stanovených v čl. 3 tejto zmluvy, ktorá je splatná
do 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry.

6.2

Faktúra za predmet zmluvy musí mať náležitosti daňového dokladu a obsahovať: obchodné meno
a sídlo, IČO, DIČ poskytovateľa, meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň
odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba
poukázaná, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH a podpis
oprávnenej osoby.

6.5

Úhrada odplaty v rámci splátkového kalendára na základe faktúry bude realizovaná prevodným
príkazom na účet zhotoviteľa uvedený bode 1.2. článku 1. tejto zmluvy.
Článok VII.
ZMLUVNÉ POKUTY

7.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo stanovenej ceny
za každý deň omeškania plnenia predmetu zmluvy, v prípade nedodania diela v stanovenom termíne.

7.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry
za každý deň omeškania úhrady odplaty v zmysle splátkového kalendára.
Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, LICENCIA

8.1

Zmluvné strany touto zmluvou zároveň uzatvárajú licenčnú zmluvu, ktorou zhotoviteľ udeľuje
objednávateľovi súhlas na používanie diela v zmysle tejto zmluvy, ktoré je autorským dielom, a to najmä:
spracovanie dokumentácie a jeho použitie pri výbere zhotoviteľa stavebných prác podľa zákona
o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z..

8.2

Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi dodaním autorského diela časovo neobmedzený, bez územného
obmedzenia, výhradný súhlas, na každé a akékoľvek použitie autorského diela ako celku i jeho
jednotlivých častí v neobmedzenom rozsahu a spôsobom, ktorý vyplýva z účelu, na ktorý je autorské
dielo určené, vrátane možnosti jeho kopírovania, prekladania, prispôsobovania, modifikovania,
upravovania, distribuovania, publikovania alebo prenášania. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť
„Pasport dopravného značenia miestnych komunikácií v správe Mesta Šaštín – Stráže“
11

Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
sublicenciu tretej osobe. Odplata za vyššie udelenú licenciu na použitie Autorského diela je zahrnutá
v Cene diela podľa článku V. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ uskutočnením diela alebo jeho realizáciou,
prípadne realizáciou jeho časti, ktorá bude predstavovať autorské dielo, poveril tretiu osobu,
je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby mu táto osoba udelila licenciu na jeho použitie v rozsahu rovnakom
ako je uvedené v tomto odseku tejto Zmluvy a tak, aby ju bol oprávnený udeliť objednávateľovi, resp.
previesť ju na objednávateľa v súlade s touto zmluvou.
8.3

Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diel tretích strán v rozsahu, v akom mu bol
udelený.

8.4

Zaplatením ceny za dielo podľa článku IV. tejto zmluvy licencia v zmysle tohto článku zmluvy o dielo
prechádza na objednávateľa bez ďalších finančných nárokov zhotoviteľa.

8.5

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje
sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených
pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

8.6

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave realizácii plnenia a to najmä o rozpracovanej
technickej dokumentácii a navrhovanej koncepcii riešenia, ak relevantné.

8.7

Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať
so zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa.

8.8

V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom,
poskytne na vyzvanie spoluprácu pri zabezpečovaní podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania.

8.9

Pri zastavení činnosti zhotoviteľa a nedokončení diela z dôvodov, ktoré nie sú na strane zhotoviteľa,
spôsobené okolnosťami, vylučujúcimi zodpovednosť, napr. vyššou mocou, má tento nárok na úhradu
ceny, zodpovedajúcej rozsahu čiastočne spracovaného a dodaného diela.

8.10

Za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom, pri ukončení platnosti zmluvy objednávateľom
výpoveďou, sa bude považovať pri porušení,
a) ak sa dielo za nedodá vôbec,
alebo
b) meškanie s dodaním diela viac ako 60 kalendárnych dní.
Za uvedené porušenie v bode a) až b) tohto bodu 8.10 si objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu vo výške
30 % ceny odplaty uvedenej v bode 4.2 článku IV.

8.11

Za podstatné porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, pri neukončení platnosti zmluvy objednávateľom
výpoveďou sa bude považovať porušenie nasledovných ustanovení :
a) nepredloženie diela v súlade s požiadavkami s projektom, stanovenými a špecifikovanými
v jednotlivých bodoch článku II. a III,
alebo,
b) nepredloženie prepracovaného diela v prípade reklamácie do 30 kalendárnych dní.

rozsah diela dohodnutou formou priamo

Za porušenia zmluvy uvedené v bode a) až b) tohto bodu 8.11 si objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu
vo výške 15 % ceny odplaty uvedenej v bode 4.2 článku IV.
8.12

Pre záruku na kvalitu diela podľa § 563 platia primerane ustanovenia § 429 až 431 Zákona č. 513/91
Zb..
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8.13

Ostatné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa primerane riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1

Zmluva je uzavretá a platná podpísaním obidvoch zmluvných strán oprávnenými osobami.

9.1

Predmetná zmluva nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia objednávateľom na jeho webovom
sídle.

9.2

Všetky písomnosti podľa tejto zmluvy a súvisiace s touto zmluvou (ďalej len písomnosti) sa považujú
za doručené aj ich bezdôvodným neprevzatím zhotoviteľom ku dňu ich riadneho doručenia do sídla
zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti je možno doručovať zhotoviteľovi
aj elektronickými prostriedkami na adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami
uvedenú v tejto zmluve. Písomnosť sa považuje za doručenú tretí deň od jej odoslania, aj keď ju adresát
neprečítal v zmysle § 105 zákona 160/2015 Z. z. (Civilný sporový poriadok).

9.3

Túto zmluvu je možné meniť, resp. dopĺňať ak nastanú nové alebo nepredvídané skutočnosti a to len
na základe obojstranne potvrdených písomných dodatkov v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom
obstarávaní č. 343/2015 Z.z.. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne,
v lehote do 7 dní od doručenia dodatku druhej strane.

9.4

Túto zmluvu je možné vypovedať zmluvnými stranami len v súlade s niektorými ustanoveniami
uvedenými v tejto zmluve. Výpoveď musí byť doručená v písomnej forme doporučene poštou.

9.5

Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia
a zhotoviteľ dve vyhotovenia. Ostatné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa primerane riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.6

Pre záruku na kvalitu diela podľa § 563 platia primerane ustanovenia § 429 až 431 Zákona č. 513/91 Zb..

9.7

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a jej obsah
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté
v tejto Zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala
neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom
tejto Zmluvy túto Zmluvu podpísali.
za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

V Šaštíne - Strážach, dňa ............. 2019

____________________________

__________________________

Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Prílohy: Cenová ponuka identická s predloženou vo verejnom obstarávaní
Preberací protokol diela potvrdený obojstranne ( po odovzdaní diela )
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