Verejný obstarávateľ:

Obec Hnilčík
Obecný úrad Hnilčík č. 38, 053 23 Hnilčík, okres Spišská Nová Ves
Spis č.: 16/2015/VO_StD

Výzva na predkladanie ponúk
Postup podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako ZoVO).

Predmet zákazky:
„Stavebný dozor na stavbu: „Regenerácia centra obce Hnilčík“ – poskytnutie služieb.
Obec Hnilčík, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZoVO) Vás vyzýva v súlade s § § 9 ods. 9 cit.
zákona na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie stavebného dozoru na stavbu: „Regenerácia
centra obce Hnilčík“ – poskytnutie služieb.
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Tel. kontakt:
E-mail:

Obec Hnilčík, okr. Spišská Nová Ves
Obecný úrad Hnilčík č. 38, 053 32 Hnilčík
00 329 134
2020717666
Vladimír Fabian, starosta obce
053/449 41 03 / 0903 624 640
hnilcik@stonline.sk

Kontaktná osoba pre VO: Ing. Milan Filip, gestor VO na základe plnej moci
Telefón:
+421/905 303 752
E-mail:
milan.filip@elauk.sk
Webový portál:
www.elauk.sk
1.1 Druh verejného obstarávateľa:
Obec - §6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva.
2) Predmet zákazky – opis predmetu obstarávania:
2.1 Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
„Stavebný dozor na stavbu: „Regenerácia centra obce Hnilčík“ – poskytnutie služieb.
2.2 Druh zákazky a miesto poskytnutia služieb:
Poskytnutie služieb stavebného dozoru ktorého zásadné povinnosti určuje § 46b Stavebného
zákona. Funkciu stavebného dozoru môže vykonávať iba autorizovaná osoba s osvedčením a
pečiatkou. Vykonávanie stavebného dozoru sa zabezpečuje na stavbu: „Regenerácia centra
obce Hnilčík“ v obci Hnilčík .
2.3 NUTS kód: SK042 Košický kraj
Obec Kazimír: „Stavebný dozor “ – verejná súťaž na poskytovateľa služieb
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3) Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vykonávanie stavebného dozoru na stavbe: „Regenerácia centra obce
Hnilčík“ v obci Hnilčík“ . Rámec povinností pre vykonávanie stavebného dozoru musí byť
v súlade so stavebným zákonom. Doplňujúcou potrebou povinnej dozornej činnosti stavebného
dozoru je aj podmienka súčinnosti pri výkone kontroly určená v bode 3.1 ako rozsah
doplňujúcich povinnosti stavebného dozoru v prospech verejného obstarávateľa
a poskytovateľa finančného príspevku zo zdrojov štátneho rozpočtu a Európskej únie.
Rozsah činnosti požadovanej od stavebného dozoru:
 odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka
(montážneho) denníka,
 starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentácie dokončených častí diela,
 odsúhlasenie a zabezpečenie podkladov prípadných dodatkov, resp., zmien projektu, ktoré
ako aj ostatné dodatky a zmeny projektu predkladať s vlastným vyjadrením objednávateľovi,
 bezodkladné informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach súvisiacich so
stavebnými prácami na diele,
 kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovania podkladov, ich súlad s
podmienkami zmlúv a ich predkladanie objednávateľovi,
 dohľad nad kvalitou realizovaných prác, kontrola vecnosti a úplnosti vykonávaných prác,
kontrola skutočne realizovaných prác podľa výkazu výmer -stavebný dozor zodpovedá a
potvrdzuje svojou pečiatkou a podpisom správnosť každého účtovného dokladu – faktúru s
prílohami, ktorú vyhotoví dodávateľ stavebných prác,
 kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú
neprístupnými,
 spolupráca s projektantom vykonávajúcim autorský dozor pri zabezpečovaní súladu
realizovaných prác s projektom,
 spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie
prípadných závad projektu,
 vyžadovať od zhotoviteľa diela protokoly o predpísaných skúškach materiálov, konštrukcií
a prác a kontrolovať či predložené doklady preukazujú predpísanú kvalitu dodávok a prác
(atesty, protokoly),
 sledovanie správneho vedenia stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami
zmluvy o dielo zhotoviteľa, Zmluvy o NFP a iných súvisiacich dokumentov
 kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotoviteľov
diela na nedodržanie termínov,
 organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby v týždňových intervaloch – min. 2x do
mesiaca, spracovanie zápisov z kontrolných dní a zabezpečenie ich distribúcie prítomným
účastníkom,
 účasť na kontrolných dňoch stavby/kontrolách na mieste organizovaných riadiacim orgánom
– Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – RO/SORO,
 kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ diela predloží k odovzdaniu a prevzatiu diela stavby
alebo časti stavby a účasť pri preberacom konaní,
 kontrola odstránenia nedorobkov zistených pri preberacom konaní a kontrola dohodnutých
termínov na odstránenie nedostatkov,
 kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom,
 zodpovednosť za súlad vykonaných stavebných prác s projektovou dokumentáciou,
verejným obstarávaním – zmluvou medzi obcou a zhotoviteľom, Zmluvou o NFP a iné
súvisiace s predmetom zákazky podľa pokynov objednávateľa,
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 minimálny rozsah práce v hodinách: 260 hodín (potvrdené pracovným výkazom resp.
obdobným dokumentom).
3.1

Ďalšie podmienky verejného obstarávateľa na uchádzača:
" Poskytovateľ služby sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č.
Z2214012069801, poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú
najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán
a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ ".

4) Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená ako hodinová sadzba podľa nasledovného
kľúča: 130 dní x 2 hod./deň x 15 €/hod. = 3.900,00 Eur bez DPH. Počet potrebných hodín
bol odvodený z počtu pracovných dní uvedených v harmonograme výstavby uchádzačmi 130
dní.
3.900,00 € bez DPH á 4.680,00 € s DPH
Predpokladaná hodnota stavebných prác: 337.915,00 Eur bez DPH
5) Miesto dodania predmetu zákazy:
Obec Hnilčík, okres Spišská Nová Ves
6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník CPV:
71251000-2 – Architektonické služby a stavebný dozor, 71520000-9 Stavebný dozor
Doplnkový slovník CPV:
IA01-9 Projektovanie a výstavba, JA04-0 Pre projekt.
7) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie je. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky.
8) Možnosť predloženia variantných riešení:
Neumožňuje sa.
9) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Doba realizácie zákazky je 6 mesiacov a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti platne
uzatvorenej zmluvy v súlade s časovým harmonogramom realizácie projektových aktivít
projektu a postupu stavebných prác vyjadrené úspešným uchádzačom.
10)

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie:
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10.1. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v
ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov finančného príspevku OP ROP a vlastných
rozpočtových zdrojov obce Hnilčík. Lehota splatnosti faktúr bude 30 kalendárnych dní.
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie predmetu zmluvy. Podmienky
financovania a platobné dojednania sú bližšie určené v Prílohe č.4 - Návrh obchodných
podmienok pre činnosť stavebného dozoru pri realizácií stavebného diela v súlade
s projektovou dokumentáciou a schváleného euro-projektu.
11)

Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:

11.1. Osobné postavenie a podmienky účasti musí uchádzač preukázať:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa vyžaduje predloženie dokladov podľa § 26
ods.2, písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon), ktorými sa preukazuje splnenie
podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
a to:
a) Dokladom o oprávnení poskytovať služby súvisiace s činnosťou stavebného dozoru
v zmysle ustanovenia § 46a stavebného zákona, t. j. oprávnená osoba, ktorá toto
oprávnenie získala podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
b) Dokladom o oprávnení poskytovať predmetnú službu – stavebný dozor (Výpis zo ŽR
alebo OR), podnikateľská činnosť.
11.2. Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje.
11.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:
Záujemca je povinný preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28
zákona dodávať predmet zákazky tu uvedeným spôsobom, splnením nasledovných
podmienok účasti:
a) Predložením zoznamu poskytovaných služieb – stavebný dozor na stavbách rovnakého
alebo podobného charakteru za predchádzajúce 3 roky s vyhlásením, že
poskytol/poskytuje zmluvné plnenie objednávateľovi, ktorej predmetom bolo/je
vykonanie činnosti stavbyvedúceho alebo výkon činnosti stavebného dozoru.
b) Predložený zoznam je potrebné doplniť potvrdeniami o kvalite poskytnutých služieb s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
1) bol verejný obstarávateľ podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
dokladom je referencia, o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ.
2) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o
verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie
uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého
boli dodané.
Minimálny štandard:
- minimálne 1 zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru na stavbách rovnakého,
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v zmluvnej cene min. 100.000,Obec Hnilčík: “Stavebný dozor “, verejná súťaž na poskytovateľa služieb
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Eur bez DPH a v ktorej bol splnený zmluvný záväzok počas obdobia rokov 2011, 2012,
2013, 2014. Predložená zmluva podľa tohto bodu bude obsahovať údaje (názov, sídlo,
kontaktná adresa, č. telefónu, e-mail) o zmluvnom partnerovi, odberateľovi, kde je
možné si údaje uvedené v zmluve overiť.
12)

Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťažné podklady budú poskytované na základe e-mailovej žiadosti uchádzača na adresu
kontaktnej osoby pre vykonanie verejného obstarávania uvedenú v bode 1. Ing. Milan Filip,
Tel.: 0905 303 752, E-mail: milan.filip@elauk.sk

13)

Lehota a miesto na predloženie ponuky (žiadosti o súťažné podklady):
Lehota na predloženie žiadosti o súťažné podklady do: 25.03.2015 do 10:00 hod.
Lehota na predloženie súťažnej ponuky
do: 25.03.2015 do 14:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Ing. Milan Filip - MSF57_FILIP, Plechotická 1056/58, 078 01 Sečovce
Tel. kontakt: +421 905 303 752, E-mail: milan.filip@elauk.sk

14)

Pokyny na zostavenie ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú
cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že
nie je platcom DPH upozorní).
Súčasťou ponuky je:
- kópia dokladu o oprávnení poskytnúť službu, (kópia nemusí byť úradne overená).
Takýmito dokladmi sú napr.:
• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra
(predkladá fyzická osoba -podnikateľ),
• výpis z obchodného registra
(predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v
obchodnom registri),
• Osvedčenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad
- vyplnený návrh zmluvy podpísaný dodávateľom.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Obsah ponuky uchádzača je potrebné predložiť
v písomnej podobe v zalepenej obálke.
Heslo súťaže: „Stavebný dozor“, „Súťaž neotvárať!“

15) Otváranie ponúk uchádzačov:
Otváranie ponúk a predpokladané vyhodnotenie ponúk:
- otváranie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa dňa: 25.03.2015 od 16:00 hod.
Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov
posudzovaných podľa bodu 11 tejto výzvy.
15.1

Miesto otvárania obálok s ponukami:
Ing. Milan Filip - MSF57_FILIP, Plechotická 1056/58, 078 01 Sečovce.

16.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil jedno kritérium:
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- najnižšia cena.
18)

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
30.06.2015

19)

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere
najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v
zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok
účasti podľa nasledujúcich pravidiel:
- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia záujemcu podľa § 26 ods. 1 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní, a technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcu
podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ podľa § 33 ods. 7 zákona vylúči z verejného obstarávania záujemcu,
ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia, doklady a
dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo
poskytol nepravdivé/skreslené informácie.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzavrie zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote
viazanosti ponúk v súlade s §45 ZoVO s odkladacou podmienkou o súhlasnom stanovisku
verejného obstarávania.

21) Dátum zverejnenia/odoslania oznámenia:
17. 03. 2015.
22) Osoba odborne spôsobilá za procesnú komunikáciu verejného obstarávania
Ing. Milan Filip, OSO: U0378-568-2004 , E-mail: milan.filip@elauk.sk

23) Počet príloh 6:
Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 2 – Ponuka na plnenie kritéria
Príloha č. 3 – Ďalšie požiadavky na rozsah činnosti stavebného dozoru
Príloha č. 3 – Návrh obchodných podmienok pre činnosť stavebného dozoru

...........................
Spracoval: Ing. Milan Filip, OSO

V obci Hnilčík, dňa 17.03.2015

........................
Vladimír Fabian, starosta obce
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Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Údaje: Obchodné meno uchádzača

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

Adresa alebo sídlo uchádzača

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

VYHLÁSENIE
1. Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami súťaže na zabezpečenie služieb so skráteným
názvom projektu:
„Stavebný dozor k stavbe: „Regenerácia centra obce Hnilčík“ – poskytnutie služieb
ktoré určil verejný obstarávateľ (obstarávateľ) vo výzve na predkladanie ponúk.
2. Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé
a úplné.
3. Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky
subdodávateľom iného uchádzača , ktorý predkladá ponuku.

V .............................. dňa ..............
..................................
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby
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Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií

Návrh na plnenie kritérií
údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní obálok s ponukami
v súlade s § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.

Postup podľa §9 ods.9 ZoVO - STAVEBNÝ DOZOR
„Stavebný dozor na stavbu: „Regenerácia centra obce Hnilčík“ – poskytnutie služieb
Vypracoval (meno a priezvisko):
Dátum:
Názov firmy / organizácie:
Adresa:
IČO:
IČ DPH:
Platca DPH:
Tel.:
e-mail:
Mobil. tel.:

Kritérium č. 1: - Najnižšia cena za dodávku predmetu zákazky ako celku:
Ponuka uchádzača:
Štruktúra ceny:

Ponuka uchádzača

Cena spolu bez DPH v (€):
DPH (v %):
Cena celkom s DPH (v €):

Prehlasujem, že cena je stanovená podľa ocenenej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v bode 3)
Stručný opis predmetu zákazky a podľa Prílohy č.3; a je komplexnou prílohou cenovej ponuky uchádzača.
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.
V prípade rozdielnych údajov, som/sme si vedomí, že naša ponuka môže byť zo súťaže vylúčená.

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:
............................................................

Obec Hnilčík: “Stavebný dozor “, verejná súťaž na poskytovateľa služieb

8|S t r a n a

Príloha č. 3 – Ďalšie požiadavky na rozsah činnosti stavebného dozoru:
Verejný obstarávateľ požaduje pre úspešnú realizáciu projektu nad rámec povinnosti vyplývajúcich
ustanovení § 46a stavebného zákona od úspešného uchádzača aj nasledovné, ďalšie odborné
činnosti stavebného dozoru v rozsahu:
1) Oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s
projektantom, s obsahom zmlúv stavby, stavebných povolení a záväzných stanovísk úradov
štátnej správy.
2) Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom (o odovzdaní) do
stavebného denníka.
3) Dodržanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu
realizácie stavby.
4) Odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu ,
nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby, (ostatné dodatky a zmeny
predkladať s vlastným vyjadrením investorovi).
5) Bezodkladne informovať investora o všetkých závažných okolnostiach, najmä o havarijných
situáciách.
6) Kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú
neprístupnými.
7) Spolupráca s projektantom vykonávajúcim autorský dozor pri zabezpečení súladu
realizovaných dodávok a prác s projektantom.
8) Spolupráca s projektantom a s zhotoviteľmi pri vykonaní alebo navrhovaní opatrení na
odstránení prípadných chýb projektu.
9) Dozor, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a
prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov , ktoré preukazujú kvalitu vykonaných
prác a dodávok a ich odsúhlasenie na RO/SORO ROP .
10) Sledovanie vedenia stavebných denníkov .
11) Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonaní opatrení na odstránenie alebo
obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami.
12) Kontrola postupu prác podľa časového plánu/harmonogramu stavby.
13) Kontrola riadneho ukladania materiálov, strojov, zariadení.
14) Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na konaní o
odovzdávaní a prevzatí stavebného diela alebo jeho časti.
15) Kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch
16) Účasť na kolaudačnom konaní.
17) Kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom.
18) Zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia.
20) Spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného
konania.
21) Spolupráca s projektovým tímom externého manažmentu realizácie projektu – Ing. Rastislav
Mochnacky.
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Príloha č. 4 – Návrh obchodných podmienok pre činnosť stavebného dozoru

Zmluva na poskytnutie služby
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:

Obec Hnilčík, okr. Spišská Nová Ves
Obecný úrad Hnilčík č. 38, 053 32 Hnilčík
Vladimír Fabian, starosta obce
00 329 134
2020717666

053/449 41 03 / 0903 624 640
hnilcik@stonline.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a
1.2 Poskytovateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
Zastúpený:
Bank. spojenie:.
Č. účtu:
Telefón:
Fax:
E-mail:
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy
použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
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II.
2.1

PREDMET ZMLUVY

Poskytovateľ služby sa zaväzuje. že za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve, vykoná za odplatu
pre objednávateľa v jeho mene a na jeho účet činnosť:
„Výkon stavebného dozoru na stavbe: Regenerácia centra obce Hnilčík“ – poskytnutie služieb,
v rozsahu:
 odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka
(montážneho) denníka,
 starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentácie dokončených častí diela,
 odsúhlasenie a zabezpečenie podkladov prípadných dodatkov, resp., zmien projektu, ktoré ako aj
ostatné dodatky a zmeny projektu predkladať s vlastným vyjadrením objednávateľovi,
 bezodkladné informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach súvisiacich so
stavebnými prácami na diele,
 kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovania podkladov, ich súlad s podmienkami
zmlúv a ich predkladanie objednávateľovi,
 dohľad nad kvalitou realizovaných prác, kontrola vecnosti a úplnosti vykonávaných prác, kontrola
skutočne realizovaných prác podľa výkazu výmer -stavebný dozor zodpovedá a potvrdzuje svojou
pečiatkou a podpisom správnosť každého účtovného dokladu – faktúru s prílohami, ktorú vyhotoví
dodávateľ stavebných prác,
 kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
 spolupráca s projektantom vykonávajúcim autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných
prác s projektom,
 spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných závad
projektu,
 vyžadovať od zhotoviteľa diela protokoly o predpísaných skúškach materiálov, konštrukcií a prác
a kontrolovať či predložené doklady preukazujú predpísanú kvalitu dodávok a prác (atesty,
protokoly),
 sledovanie správneho vedenia stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami zmluvy
o dielo zhotoviteľa, Zmluvy o NFP a iných súvisiacich dokumentov
 kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotoviteľov diela na
nedodržanie termínov,
 organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby v týždňových intervaloch – min. 2x do mesiaca,
spracovanie zápisov z kontrolných dní a zabezpečenie ich distribúcie prítomným účastníkom,
 účasť na kontrolných dňoch stavby/kontrolách na mieste organizovaných riadiacim orgánom –
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – RO/SORO,
 kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ diela predloží k odovzdaniu a prevzatiu diela stavby alebo časti
stavby a účasť pri preberacom konaní,
 kontrola odstránenia nedorobkov zistených pri preberacom konaní a kontrola dohodnutých
termínov na odstránenie nedostatkov,
 kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom,
 zodpovednosť za súlad vykonaných stavebných prác s projektovou dokumentáciou, verejným
obstarávaním – zmluvou medzi obcou a zhotoviteľom, Zmluvou o NFP a iné súvisiace s
predmetom zákazky podľa pokynov objednávateľa,
 minimálny rozsah práce v hodinách: 260 hodín (potvrdené pracovným výkazom resp. obdobným
dokumentom).
Projektovú dokumentáciu stavby odovzdá objednávateľ dodávateľovi v jednom vyhotovení v deň
podpisu tejto zmluvy.
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III. ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA
3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do ukončenia poskytnutia služby na predmet zákazky.
3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy počas realizácie stavby, počas skúšobnej
prevádzky až do vydania kolaudačného rozhodnutia.
Predpokladaná lehota poskytovania služby: do 6 mesiacov od podpisu tejto zmluvy.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby poskytovateľ mohol činnosti stavebného
dozoru riadne a včas plniť a za uvedené činnosti zaplatiť poskytovateľovi odplatu v dohodnutej výške a
v dohodnutých termínoch platby.
3.4 Miesto plnenia - poskytovania služby - je Obec Hnilčík, okres Spišská Nová Ves.

IV.CENA
4.1. Objednávateľ zaplatí dodávateľovi cenu za činnosti podľa čl. II. tejto zmluvy vo výške:
Cena služby bez DPH
€
DPH 19 %
€
Cena služby spolu s DPH:
€
4.2 Cena je stanovená v zmysle zákona ako výsledok verejného obstarávania.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA
5.1

Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi cenu, dohodnutú v čl. IV. tejto zmluvy na základe faktúr.

5.2

Platba bude vykonávaná na základe predložených faktúr, vystavených poskytovateľom služby
v dohodnutej výške po vystavení faktúry zhotoviteľom stavby. Faktúra bude vypočítaná z pomeru
medzi prestavanou časťou zhotoviteľom stavby a vypočítaným pomerom za výkon stavebného dozoru
k cene stavby.

5.3

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
- číslo zmluvy,
- poradové číslo faktúry,
- deň vystavenia, deň splatnosti faktúry a deň vzniku daňovej povinnosti,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- označenie diela,
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

5.4

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia.

VI. PLNOMOCENSTVO
6.1 Objednávateľ, udeľuje týmto poskytovateľovi plnú moc, aby konal pri zabezpečovaní činností podľa
čl. II. tejto zmluvy ako jeho zástupca, a aby ho zastupoval pri realizácii stavby v styku s orgánmi a
právnickými alebo fyzickými osobami zúčastnenými na procese výstavby.
6.2

Poskytovateľ služby bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca objednávateľa
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a bude konať v jeho mene.
6.3

Táto plná moc končí uplynutím času plnenia podľa čl. III. tejto zmluvy. (Ukončením a odovzdaním
hotovej stavby.)

VII. OSTATNÉ USTANOVENIA
7.1

Poskytovateľ služby bude pri zabezpečovaní činností podľa čl. III. tejto zmluvy postupovať s
odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude poskytovateľ uskutočňovať v súlade so záujmami
objednávateľa a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v
súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.

7.2

Poskytovateľ služby vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu čl. II. Tejto
zmluvy. Výpis z obchodného registra, resp. ŽR , SKSI, ktorý potvrdzuje odbornú spôsobilosť
a umožňuje poskytovateľovi podnikať tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

7.3

Objednávateľ poskytne poskytovateľovi pre jeho potrebu:
– 1 vyhotovenie stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu,
– 1 vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie overeného stavebným úradom k nahliadnutiu,
– 1 vyhotovenie projektu stavby pre jej realizáciu vrátane dokladovej časti.

7.4

Poskytovateľ služby sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a EÚ

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených
obidvoma zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti tejto zmluvy predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch
zmluvných strán.
4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové
plnenie zmluvy, druhej strane.
5. Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny a to najmä zmenu
sídla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, zmenu účtu, ktorý je pre zmluvu rozhodujúci
atď. V prípade, ak takúto zmenu neoznámia, zodpovedajú za škodu týmto spôsobenú. Zmluvné
strany doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je jej zmena oznámená druhej
strane. V prípade, ak sa riadne doručovanú zásielku nepodarí doručiť, považuje sa zásielka za
doručenú piatym dňom od odoslania zásielky.
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6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.3 - Ďalšie požiadavky objednávateľa na rozsah
činnosti stavebného dozoru.
7. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise dve
a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
8. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z.. Zverejnením
sa rozumie zverejnenie na webovom sídle objednávateľa.
9. Odkladacia podmienka účinnosti dodávateľsko-odberateľskej zmluvy:
“Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom finančnej pomoci,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v ktorého zastúpení koná RO/SORO OP ROP,
a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ, dôjde až na základe administratívnej kontroly
verejného obstarávania s výsledkom „vyhovujúci“.

V ........................... dňa:

.....................................
za objednávateľa:

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

.................................................
za zhotoviteľa:

Obec Hnilčík, dňa 17.03.2015
..........................
Vladimír Fabian, starosta obce
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