Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
V jeho mene konajúci:
IČO:
Bankové spojenie:
1.
Kontaktná osoba:
E-mail; /tel. č. fax:

Mesto Žilina
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
Igor Choma, primátor
00 321 796
Prima banka Slovensko a.s.
Ing. Osika Roman
roman.osika@zilina.sk; 041/7063203,
0917 990 120

Verejný obstarávateľ obstaráva pre iného verejného obstarávateľa a to :
Nadácia Žilinský lesopark Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Správca nadácie : Ing. Andrej Vidra
IČO : 42 218 659
Predmet zákazky : Betónové koše
Smetné koše
34928480-6 – Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 60000000-8 - Dopravné služby bez
prepravy odpadu);
Smetné koše 60 ks
Smetný kôš – konštrukcia: celobetónový kôš, s prierezom z pravidelného 6-hranu, bez
vnútornej kovovej vložky, objem min. 60 litrov
Smetný kôš - povrchová úprava: vymývaný betón, sivé kamenivo
Smetný kôš – farba: prírodný odtieň
Smetný kôš – kotvenie: kotvenie do betónového základu podľa technickej špecifikácie
výrobcu
Vnútorná vyberateľná pozinkovaná nádoba
2.

Všeobecné podmienky dodania :
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane vybudovania spodnej stavby (výkop, betonáž a súvisiace práce) a inštalácie do nej
na mieste plnenia.
Požaduje sa po inštalácií upraviť povrch okolia do zodpovedajúceho stavu.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar so záručnou dobou 36 mesiacov!
Verejný obstarávateľ obstaráva pre iného verejného obstarávateľa.
Úhrada faktúry bude realizovaná z účtu iného verejného obstarávateľa.
Pred výrobou mobiliáru verejný obstarávateľ požaduje konzultáciu s dodávateľom, ukážku
predmetov inštalácie s ich názorným predvedením na mieste (1 vzorový kus) do 7 dní od
uzavretia zmluvy.

Predpokladaná hodnota zákazky : 6 000,-€ bez DPH
Realizácia do 25 dní od vystavenia objednávky.
3. Typ objednávania: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo (prílohe).
4. Miesto dodania zákazky: Lesopark Chrasť, Žilina
5. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.

Forma predkladania ponúk: písomnou formou, v termíne do 31.07. do 10:00 hod. Cenu
uchádzač uvedie v EUR s DPH. Pri jednoduchej zákazke sa súťažné podklady samostatne
6.
nevydávajú. Ponuku uchádzač doručí na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí
komunizmu č.1, 011 31 Žilina.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu nadácie.
7. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná v zmysle zmluvných
podmienok.
Podmienky účasti uchádzačov: § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar,
8. uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na
ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, overí si verejný obstarávateľ.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie
služieb, dodanie tovaru a stavebné práce predmetu zákazky v členení :
9.
Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH. V prípade ak najlacnejšia ponuka prekročí
predpokladanú cenu bez DPH, zákazka nebude pridelená.
24.07.2017

Ing. Igor Choma
Primátor

Ilustračný obrázok :

Zmluva o dielo
č. uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Uzatvorená medzi:
Objednávateľom:
so sídlom:
štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Zhotoviteľom:
so sídlom:
štatutárny orgán:
registrované:
IČO:
bankové spojenie:
IBAN:
Čl. I
Predmet zmluvy, rozsah a kvalita vyhotovenia diela
1. Na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného objednávateľom ako
verejným obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu,
ktorej predmetom je výroba, doprava a montáž mobiliáru, 60ks smetných košov (ďalej
len „dielo“) zhotoviteľom pre objednávateľa.
2. Zhotoviteľ vykoná dielo v kvalite určenej v cenovej ponuke predloženej vo verejnom
obstarávaní, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
a bola vyhotovená v súlade so súťažnými podkladmi a výzvou na predkladanie ponúk
verejného obstarávateľa.
Čl. II
Miesto plnenia
Za miesto plnenia (dodávky a montáže diela) sa považuje miesto odovzdania
a prevzatia diela, t.j. Lesopark Chrasť, Žilina.
Čl. III
Čas a spôsob plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v lehote najneskôr 25 dní od uzatvorenia tejto
zmluvy (ďalej len „lehota plnenia“) Vykonaním diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie
jeho vyrobenie, dodávka a montáž (vrátane vybudovania spodnej stavby, t.j. výkop,
betonáž a súvisiace práce a inštalácie do nej, vrátane úpravy povrchu okolia po inštalácii
do zodpovedajúceho stavu) v mieste plnenia.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, vo vlastnom mene, na vlastnú
zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou a v lehote dohodnutej na vykonanie diela
v súlade platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, atestmi a normami STN,
EN, požiadavkami objednávateľa a s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
3. Pred samotnou výrobou mobiliáru sa zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť konzultáciu
s objednávateľom a ukážku predmetov inštalácie ich názorným predvedením na mieste

(1 vzorový kus), a to do 7 dní od uzavretia tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez vád a nedorobkov
protokolárne prevezme a zaplatí zaň cenu dohodnutú v tejto zmluve.
5. Dopravu mobiliáru a ostatného materiálu nevyhnutného pre vykonanie diela na miesto
plnenia zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná
ochrana diela a materiálu pred poškodením a znehodnotením. Mobiliár a materiál budú
zabalené obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy.
Čl. IV
Platnosť zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho ukončenia preberacieho
konania celého
diela.
2. Tento zmluvný vzťah je možné ukončiť pred uplynutím času podľa ods. 1 tohto článku,
a to:
- písomnou dohodou zmluvných strán,
- odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia
zmluvných podmienok ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Zmluvné strany sa dohodli, že
za podstatné porušenie zmluvných povinností sa bude považovať akékoľvek porušenie
povinností, vyplývajúcich pre zmluvné strany z tejto zmluvy, nakoľko všetky
podmienky zhotovenia diela, dohodnuté v tejto zmluve majú pre zmluvné strany zásadný
význam. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.
Odstúpeniu od tejto zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie adresované
porušujúcej zmluvnej strane o porušení zmluvnej povinnosti a o možnosti odstúpenia od
zmluvy, spolu so stanovením lehoty na nápravu. V prípade odstúpenia od zmluvy
zhotoviteľ a objednávateľ uskutočnia spôsobom podľa čl. VIII tejto zmluvy preberacie
a odovzdávacie konanie na časť diela, dokončenú ku dňu odstúpenia od zmluvy
a zhotoviteľ má nárok len na náhradu tých nákladov, ktoré sa týkajú protokolárne
odovzdanej a prevzatej časti diela.
3. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením
povinností tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania,
nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady tej
časti diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
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Čl. V
Cena diela a platba za dielo
Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu na základe
cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom diela vo verejnom obstarávaní.
Uvedenú cenu je možné navýšiť iba v prípade zmeny sadzby DPH a to tak, že
zhotoviteľ, ktorý je v čase uzavretia zmluvy platcom DPH pripočíta k dojednanej
celkovej cene diela bez DPH daň z pridanej hodnoty v percentuálnej výške,
zodpovedajúcej zákonnej úprave, účinnej k dátum zdaniteľného plnenia. Ustanovenie v
predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na zhotoviteľa, ktorý nie je v čase uzavretia zmluvy
platcom DPH.
Objednávateľ sa zaväzuje uskutočniť úhradu dohodnutej zmluvnej ceny podľa ods. 1
tohto článku zmluvy na základe faktúry, vystavenej zhotoviteľom diela po
protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť faktúry je 30. deň od jej doručenia
objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude preberací a odovzdávací protokol, z ktorého
bude zrejmé, v akom rozsahu bolo dielo odovzdané a prevzaté, nakoľko zhotoviteľ sa
zaväzuje fakturovať cenu len v rozsahu skutočne dodaných a inštalovaných prvkov
diela.
Faktúra podľa ods. 3 tohto článku musí spĺňať náležitosti daňového dokladu.
V opačnom prípade a tiež v prípade, ak neobsahuje preberací a odovzdávací protokol
v dohodnutom znení, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť naspäť poskytovateľovi
za účelom jej opravy. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VI
Záručná doba, zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, bude mať
dojednané vlastnosti a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným
touto zmluvou a platnými predpismi, pričom zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať
po celú záručnú dobu vlastnosti špecifikované v tejto zmluve a jej prílohách.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dodaný mobiliár ako aj na montážne práce záruku so
záručnou dobou 36 mesiacov. Záručná doba začne plynúť odo dňa protokolárneho
odovzdania a prevzatia úplne dokončeného diela bez vád a nedorobkov.
3. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené vadou materiálu, vadou komponentov
alebo chybne vykonanými prácami pri napĺňaní predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva
škody na objednávateľa, a to aj v prípade, ak sa vada stane zjavnou až po tomto
okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne aj po okamihu
podľa predchádzajúcej vety, ak táto vada vznikne v dôsledku porušenia povinností
zhotoviteľa.
5. Objednávateľ má počas plynutia záručnej doby právo požadovať od zhotoviteľa
odstránenie vád diela na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať
s odstraňovaním vád diela do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie
objednávateľom a zároveň sa zaväzuje vady diela odstrániť v čo najkratšom
technicky možnom čase, najneskôr však do 30 dní odo dňa začatia s odstraňovaním
vady diela
6. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v stanovenej lehote alebo neodstráni
vadu diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený :
požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo
požadovať od zhotoviteľa náhradu škody, ktorá mu v dôsledku vady vznikla a/alebo
odstúpiť od zmluvy
7. Ak sa ukáže, že vada diela je neodstrániteľná, je objednávateľ oprávnený
požadovať od zhotoviteľa bezplatne náhradné plnenie (výroba, dodávka a montáž
rovnakej časti mobiliáru) v lehote určenej v písomnej dohode zmluvných strán.

-
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Čl. VII
Zmluvné pokuty a iné sankcie
Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:
Pri nedodržaní termínu dodania diela, dohodnutého v čl. III ods. I tejto zmluvy má
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu od zhotoviteľa vo výške 0,5% z ceny nedodanej
časti diela za každý začatý deň omeškania do protokolárneho odovzdania a prevzatia
diela, resp. jeho časti.
Pri omeškaní objednávateľa so zaplatením faktúry, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie
zákonného úroku z omeškania.
V prípade neodstránenia zrejmých vád a nedorobkov, vyplývajúcich z protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela v lehote určenej v protokole a tiež v prípade porušenia
lehôt dohodnutých v čl. VI ods. 5 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu 100€ za každý začatý deň omeškania zhotoviteľa.
Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní v prípade neodstrániteľnej vady podľa
čl. VI ods. 7 tejto zmluvy.
Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné v 15. deň po doručení výzvy na úhradu
zmluvnej pokuty zo strany oprávneného.

Čl. VIII
Odovzdanie a prevzatie diela
Protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany ihneď po ukončení úspešného
odovzdávacieho a preberacieho konania, ktoré zvolá zhotoviteľ bezprostredne po ukončení
dodávky a montážnych prác. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela ak má
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odovzdávané dielo vady a nedorobky.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do momentu
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho časti objednávateľom. Vlastnícke
právo k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa dňom protokolárneho prevzatia
diela, resp. jeho časti.
Objednávateľ je povinný priebežne poskytovať zhotoviteľovi riadnu súčinnosť pri
zhotovení diela, spočívajúcu najmä v promptnej komunikácii so zhotoviteľom.
Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať kvalitu, spôsob
plnenia a súlad so zadaním diela.
Zhotoviteľ môže prípadné zmeny v diele vykonať iba so súhlasom objednávateľa.
Zhotoviteľ je počas zhotovovania diela povinný informovať objednávateľa
o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zhotovenie diela.
Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
Zmluvu možno meniť alebo zrušiť len písomne, formou písomných dodatkov k tejto
zmluve, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu
ju podpísali.
Ostatné náležitosti, neuvedené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami platného
Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku
korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od
svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s
protikorupčnými zákonmi.
Doručením akýchkoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie
kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti
sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú
písomnosť prevziať alebo, v ktorý márne uplynie najmenej desaťdňová úložná doba pre
vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na
zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty
vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná
poznámka podobného významu. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa
použijú adresy zmluvných strán uvedené pri identifikačných údajoch zmluvných strán
v úvode tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú
adresu trvalého pobytu, sídla, prípadne inú adresu určenú na doručovanie písomností;
v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej
strane pred odosielaním písomnosti.

V Žiline, dňa
za objednávateľa:
_______________________

za zhotoviteľa:
______________________

