Mesto Šaštín - Stráže
__________________________________________________
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117
prieskumom trhu
podľa platného 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 - Stráže
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Adresa sídla obce: Mestský úrad Mesto Šaštín - Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín - Stráže
IČO: 00310069
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa: http://www.mestosastinstraze.sk/
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta
Telefonický kontakt: + 421 346987417
Fax: +421 346592872
Email: primator@mestosastinstraze.sk
Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie.

B.
Kontaktné miesto: AMIRE s.r.o., 934 01 Levice, Južná 3079/18, IČO: 50 354 540
Kontaktná osoba: Ing. Amália Bubáková, na základe poverenia
Telefonický kontakt: + 421 914 201 483, Email: obstaravanie.amire@gmail.com

II. PREDMET ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky: Dodávka služieb pre projektové riadenie
Opis predmetu zákazky: Vypracovanie projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok
s názvom: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín - Stráže“ v rámci výziev na
predloženie projektových zámerov a žiadostí o NFP, zverejnených v rokoch 2018 až 2019, patriacich pod
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Riadiaceho orgánu Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR.

Prioritná os:

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický
cieľ:

2.2.1 - Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti

OP:

Integrovaný regionálny operačný program

RO:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

CPV: 71241000-9 Slovník VO: Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
Druh zákazky: Služby nie bežne dostupné; v zmysle metodiky ÚVO; Výkladové stanovisko č.1/2017 k zadávaniu
zákaziek na poskytnutie služieb intelektuálnej povahy
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Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený časti
Opis predmetu zákazky: Vypracovanie projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre
projekt s názvom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín - Stráže
Postup realizácie zákazky: Predmet zákazky bude realizovaný v dvoch etapách nasledovne:
a) v rámci prvej etapy sa požaduje predloženie projektového zámeru do stanoveného termínu v zmysle výzvy na
predkladanie PZ.
b) v rámci druhej etapy sa požaduje sa predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok do stanoveného
termínu v zmysle výzvy na predkladanie žiadosti o NFP, a to iba v prípade, že k projektovému zámeru, podľa bodu
a) bude zo strany "RO alebo SO/RO" vydaná pozitívna hodnotiaca správa
Lehota trvania zákazky: max. 12 kalendárnych mesiacov
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky:
Zdroj financovania: z vlastných rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa a v prípade oprávnenosti
výdavkov zo zdrojov NFP príslušného RO.
Spôsob záväzku: Zmluva o spolupráci podľa prílohy č.2 výzvy. Zmluvu na predmet zákazky predkladá iba úspešný
uchádzač po vyhodnotení ponúk, po zaslaní oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Platobné podmienky: Sú predmetom zmluvy. Verejný obstarávateľ realizuje prvú úhradu po odovzdaní
projektového zámeru a to na základe faktúry so splatnosťou 14 dní. Verejný obstarávateľ realizuje druhú úhradu
po odovzdaní žiadosti o NFP v požadovanom termíne stanoveným v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí IROP.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.
Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanovil cenu na základe prieskumu trhu vo výške
4 900,00 Eur bez DPH. Záznam z určenia PHZ je prílohou tejto výzvy.
Termín obhliadky: neuplatňuje sa
III. PREDPOKLADANÝ POSTUP
1. cenový prieskum na dodávku služieb, ktoré sú predmetom zákazky, zabezpečí verejný obstarávateľ zaslaním
výzvy na predloženie ponúk dňa 19.03.2018, a to min. 3 záujemcom/dodávateľom požadovaných služieb
elektronickou formou/emailom, aby zabezpečil objektívne posúdenie a primerané vynaloženie nákladov na
obstaranie zákazky. Oslovení záujemcovia sú povinní zaslať emailom písomné potvrdenie o prijatí výzvy emailom
a oboznámiť verejného obstarávateľa o tejto skutočnosti.
2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a pri dodržaní minimálneho počtu predložených ponúk pre dodávku
služieb, ktoré sú predmetom zákazky, posúdi obsah a náležitosti ponúk a vyhodnotí návrhy uchádzačov – celkovú
výšku za dodávku požadovaných služieb, vyjadrenú v mene EUR s DPH, ktorej výsledkom bude
zmluva o spolupráci.
3. obsah a náležitosti predložených cenových ponúk posúdi a vyhodnotí verejný obstarávateľ v zmysle ZVO
nasledovne: určí poradie uchádzačov a označí úspešného uchádzača a neúspešných uchádzačov, spracuje
dokument, ktorý je výsledkom verejného obstarávania - záznam z prieskumu trhu pre zadávanie zákaziek podľa §
117 zákona č.343/2015.
4. Po spracovaní záznamu z prieskumu trhu verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o výsledku vyhodnotenia
pre zadávanie zákazky a vyzve úspešného uchádzača k podpisu Zmluvy o spolupráci na dodávku služieb, tvoriace
predmet zákazky.

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
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Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 26.03.2018. Čas: do 12:00 hod.
Spôsob zasielania výzvy: Výzva na predloženie cenových ponúk sa zasiela elektronickým spôsobom z
kontaktného miesta uvedenom v bode I.B v tejto výzve dňa 19.03.2018. Záujemca potvrdí prevzatie všetkých
informácií k stanoveniu ceny na predmet zákazky zasielaných elektronickým spôsobom
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
1. Cenové ponuky môžu byť doručené nasledovne:



doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, prípadne osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa,
osobné prevzatie cenovej ponuky potvrdzuje kontaktná osoba v sídle obce, alebo
elektronicky/emailom vo formáte pdf

2. Označenie obálky
Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. Obálka ponuky –
návrhu, musí obsahovať nasledovné údaje:





adresa kontaktného miesta pre verejné obstarávanie podľa bodu I.B,
obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača,
označenie : „Verejné obstarávanie – neotvárať “
označenie heslom: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto 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:
1. Doklad na preukazovanie splnenia podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcej sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO č.343/2015 Z.z. doklad o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť
v predmete zákazky vo vzťahu k predmetu zákazky.
a) v prípade elektronicky/emailom zaslanej ponuky uchádzač uvedie elektronický prístup na stránku ORSR,
ZRSR , alebo iný web v prípade ďalšieho registra v zmysle pokynov v prílohe č. 1 tejto výzvy.
b) v prípade doručenia ponuky doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, či osobne uchádzač predkladá
neoverenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť v predmete zákazky v listinnej
podobe.
2. Vyplnenú prílohu č. 1 tejto výzvy – predložený návrh na plnenie kritéria, podpísaný
uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača.
a) v prípade elektronicky/emailom zaslanej ponuky uchádzač predloží prílohu č.1 ako naskenovaný dokument
vo formáte pdf.
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b) v prípade doručenia ponuky doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, či osobne Uchádzač predloží
vyplnenú prílohu č. 1 v listinnej podobe ako originál.
VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: uchádzačom predložený návrh na plnenie kritérií 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 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 od 3 záujemcov.
2. Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na základe návrhu plnenia
kritérií – presahujú stanovenú výšku PHZ.
3. Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 1. a 2. článku
V. tejto výzvy
4. Nebola predložená žiadna ponuka
5. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená
Vypracovala:

…………….......................................
Ing. Amália Bubáková
poverená osoba

Dátum spracovania: 19.03.2018
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Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií
„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín - Stráže“
Predmet zákazky: Dodávka služieb pre projektové riadenie

Por.
č.

Predmet zákazky

1.

Vypracovanie a dodanie
projektového zámeru

2.

Vypracovanie a dodanie
žiadosti o NFP

Cena spolu
v Eur bez DPH

DPH 20%
v Eur

Celková cena spolu – návrh na plnenie kritéria:

1. Identifikačné údaje uchádzača/názov ......................................
2. Elektronický prístup web: ( sem vložiť link )...........................................................
3. Sídlo: ........................................................................................ 3. IČO: .........................
4. Som/nie som platcom DPH: ..............................................
5. Kontaktná osoba: .............................................................
6. Email: ...............................................................................
Telefonický kontakt: ........................................................

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

Dátum: ...................................................
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Príloha č. 2
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení

Článok 1.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1.

Objednávateľ
obchodné meno

: Mesto Šaštín - Stráže

sídlo

: Mesto Šaštín - Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín - Stráže

IČO

: 00310069

DIČ

: 2021049580

zastúpený

: Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta

bankové spojenie

: VÚB, a.s., pobočka Šaštín - Stráže

IBAN

: SK35 0200 0000 0000 0082 8182

(ďalej len “Objednávateľ“)

1.2.

Poskytovateľ
obchodné meno

:

sídlo

:

IČO

:

DIČ

:

IČ DPH

:

zapísaný

:

zastúpený

:

bankové spojenie

:

IBAN

:

(ďalej len “Poskytovateľ“)
1.3.

Objednávateľ a Poskytovateľ uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
v platnom znení (Obchodný zákonník) túto zmluvu o spolupráci (ďalej len “Zmluva“).

Článok 2.
PREDMET ZMLUVY
2.1.

Predmetom zmluvy je poskytnutie poradenstva zo strany Poskytovateľa pre potreby Objednávateľa pri
spracovaní Projektového zámeru a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom:
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín - Stráže, v rámci výziev na
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predloženie projektových zámerov a žiadostí o NFP, zverejnených v rokoch 2017 až 2019, týkajúcich sa
ŠPECIFICKÉHO CIEĽA 2.1.2 – Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti pre Prioritnú os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám, patriacich pod Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Riadiaceho orgánu
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

2.2.

Plnenie predmetu zmluvy v rámci poradenstva bude realizované v dvoch etapách nasledovne:
a) požaduje sa predloženie projektového zámeru „PZ“ do stanoveného termínu v zmysle výzvy na
predkladanie PZ
b) požaduje sa predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok do stanoveného termínu v zmysle
výzvy na predkladanie žiadosti o NFP, a to iba v prípade, že k projektovému zámeru, podľa bodu 2.2 a)
bude zo strany "RO alebo SO/RO" vydaná pozitivna hodnotiaca správa

2.3.

V rámci služieb poradenstva sa jedná predovšetkým o nasledovné činnosti:
-

spracovanie projektového zámeru podľa platnej metodiky v rámci aktuálnej výzvy
príslušného Riadiaceho orgánu

-

žiadosti o NFP podľa platnej metodiky v rámci aktuálnej výzvy príslušného Riadiaceho
orgánu

-

kompletizácia vyžadovaných príloh projektového zámeru a žiadosti o NFP

-

súčinnosť pri predkladaní projektového zámeru a žiadosti o NFP u Riadiaceho orgánu

-

sledovanie aktualizovaných informácií od Riadiaceho orgánu

-

súčinnosť pri komunikácii s Riadiacim orgánom
Článok 3.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1.

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky činnosti potrebné k naplnenie predmetu zmluvy.

3.2.

Poskytovateľ sa zaväzuje dodržať všetky požadované termíny v rámci dvoch etáp pri plnení predmetu
zmluvy dané Objednávateľom a Znením príslušnej výzvy tak, aby boli Projektový zámer a úplná,
skompletizovaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok odovzdané Riadiacemu orgánu včas
a v požadovanom rozsahu.

3.3.

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať dôveryhodný charakter všetkých informácií týkajúcich sa
pripravovaného projektu a obsahu Projektového zámeru a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

3.4.

Objednávateľ sa zaväzuje určiť svojho zamestnanca, prípadne viacerých zamestnancov, ktorí budú
poskytovať súčinnosť Poskytovateľovi pri naplnení predmetu zmluvy a budú mu k dispozícii.
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3.5.

Objednávateľ sa zaväzuje dodať Poskytovateľovi všetky podklady/ prílohy k projektovému zámeru
a žiadosti o NFP / a informácie, ktoré sú potrebné k vyplneniu Projektového zámeru a následne k
nadväzujúcej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých charakter a

forma určuje

kompetenciu k ich zabezpečeniu výlučne zástupcovi Objednávateľa ( žiadateľa).
3.6.

Objednávateľ

za

zaväzuje

informovať

Poskytovateľa

o všetkých

okolnostiach,

súvisiacich

s predkladaným projektom, ktorých zatajenie, alebo zmena by mohli ovplyvniť hodnotiaci
a schvaľovací proces Projektového zámeru a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
3.7.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odmenu, dohodnutú v článku 4.

3.8.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odmenu dohodnutú v článku 4.1. aj v prípade, ak
Objednávateľ nesplní povinnosti uvedené v článku 3, bod 3.5. tejto zmluvy, ak následkom ich
nesplnenia bolo nepredloženie Projektového zámeru / Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Riadiacemu orgánu v termíne požadovanom Výzvou , alebo predloženie neúplného Projektového
zámeru /

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok Riadiacemu orgánu v termíne požadovanom

Výzvou (t.j.

ak k Projektovému zámeru alebo Žiadosti o nenávratný finančný príspevok nebude

pripojená jedna alebo viaceré povinné prílohy).
3.9.

V prípade rozhodnutia Objednávateľa nepredložiť Projektový zámer / Žiadosť o NFP Riadiacemu
orgánu, ku ktorému dôjde až po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, sa Objednávateľ zaväzuje
vyplatiť Poskytovateľovi pomernú časť odmeny, dohodnutej v bodoch 4.1. a 4.2. čl. 4, zodpovedajúcu
vynaloženej práci Poskytovateľa pri plnení Predmetu tejto zmluvy podľa bodu 2.1. v čase doručenia
rozhodnutia Objednávateľa Poskytovateľovi.
Článok 4.
ODPLATA

4.1.

Objednávateľ vyplatí za splnenie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. čl. 2. Poskytovateľovi odmenu vo
výške....................EUR (slovom: ................................eur) bez DPH, s DPH, na základe faktúry
Poskytovateľa s lehotou splatnosti do 14 pracovných dní od termínu zaregistrovania Projektového
zámeru u Riadiaceho orgánu IROP.

4.2.

Objednávateľ vyplatí za splnenie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. čl. 2. Poskytovateľovi odmenu vo
výške .................. EUR (slovom: .......................... eur) bez DPH, s DPH na základe faktúry Poskytovateľa
s lehotou splatnosti do 14 pracovných dní od termínu zaregistrovania Žiadosti o NFP u Riadiaceho
orgánu IROP.

4.3.

Ak je Objednávateľ v omeškaní s platbou odmeny alebo jej časti v zmysle tejto Zmluvy, má
Poskytovateľ právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy.
Článok 5.
INÉ DOJEDNANIA

„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín - Stráže“
8

Mesto Šaštín - Stráže
__________________________________________________
5.1.

Poskytovateľ je povinný vykonávať činnosť na základe tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, v
súlade so záujmami Objednávateľ.

5.2.

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie
v rámci záväzku založeného touto Zmluvou alebo ktoré budú označené ako dôverné. V tejto súvislosti
sa Poskytovateľ zaväzuje, že bude počas doby účinnosti tejto Zmluvy, ako aj po zániku jej účinnosti,
uchovávať dôverné informácie v tajnosti a dôvernosti, a pokiaľ to nie je nevyhnutné pre naplnenie
účelu tejto zmluvy, nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím osobám alebo ich
iným spôsobom využívať.
Článok 6.
DOBA A ÚČINNOSTI ZMLUVY

6.1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa úplného splnenia zmluvných povinností, ktoré z
tejto Zmluvy vyplývajú zmluvným stranám. Zo strany Poskytovateľa dôjde k úplnému splneniu
zmluvných povinností v momente,
a) keď bude projektový zámer odovzdaný a nebude k nemu zo strany "RO alebo SO/RO" vydaná
pozitívna hodnotiaca správa
b) keď bude projektový zámer odovzdaný a nadväzujúc na vydanie pozitívnej hodnotiacej správy zo
strany "RO, alebo "SO/RO" bude odoslaná alebo odovzdaná včas a riadne vyplnená Žiadosť
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vrátane všetkých požadovaných príloh Riadiacemu
orgánu Integrovaného regionálneho operačného programu a zároveň nedôjde k vyžiadaniu
dodatočných informácií alebo podkladov zo strany Riadiaceho orgánu od Objednávateľa v súlade s
pravidlami definovanými v programových dokumentoch Integrovaného regionálneho operačného
programu. Ak dôjde k vyžiadaniu dodatočných informácií alebo podkladov zo strany Riadiaceho orgánu
od Objednávateľa v súlade s pravidlami definovanými v programových dokumentoch Integrovaného
regionálneho operačného programu, budú zmluvné povinnosti Poskytovateľa splnené dňom odoslania
alebo odovzdania vyžiadaných dodatočných informácií alebo podkladov Riadiacemu orgánu
Integrovaného operačného programu. Zo strany Objednávateľa dôjde k úplnému splneniu zmluvných
povinností v momente úhrady dohodnutej odmeny Poskytovateľovi v plnej výške.

6.2.

Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy písomne odstúpiť výlučne v prípade, ak Poskytovateľ
poruší akékoľvek ustanovenie článku 3. alebo článku 5. tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné
dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy Poskytovateľovi.

6.3

Ak po podpise tejto zmluvy Poskytovateľ z akéhokoľvek dôvodu nezapríčineného objednávateľom
odstúpi od plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a/alebo znemožní plnenie záväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy Objednávateľovi ešte pred podpísaním zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku medzi objednávateľom a „RO“, Poskytovateľ uhradí objednávateľovi pokutu vo
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výške predloženej cenovej ponuky do predmetného verejného obstarávania., ktorá bude zahrňovať
odplatu za plnenie podľa bodov 4.1 a 4.2

Článok 7.
KOMPLEXNOSŤ ZMLUVY

7.1.

Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom ako
taká v celom rozsahu nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne
otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.

7.2.

Pokiaľ z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné, slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo
a naopak.
Článok 8.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1.

Vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich táto výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov SR a EÚ.

8.2.

Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou služieb a poskytnúť
súčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávať kontrolu a

to

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom
financovania predmetných služieb a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle
príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh
vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a
včas všetku potrebnú súčinnosť. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone
kontroly neprináleží poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.
8.3.

Poskytovateľ je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia predmetu zmluvy na
základe požiadavky objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb,
dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných
podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov
spojených s preukazovaním realizácie predmetu zmluvy je oprávnený požadovať tieto podklady aj
objednávateľ. Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo
strany poskytovateľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy.
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8.4.

V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania
požadovaných podkladov zo strany poskytovateľa, je povinný poskytovateľ túto škodu nahradiť v plnej
miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných
predpisoch pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2014 2020.

8.5.

Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú
neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných
platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie
obsahu a účelu Zmluvy.

8.6.

Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán
formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

8.7.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny ich adresy pre doručovanie písomností sú povinné sa
navzájom informovať a to písomne do 10 dní odo dňa tejto zmeny. V prípade pochybností, ak
písomnosť nemožno druhej zmluvnej strane doručiť, uloží sa písomnosť na pošte a považuje sa za
doručenú dňom, keď bola uložená na pošte, i keď sa o tom druhá zmluvná strana nedozvedela.

8.8.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.9.

Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise
Zmluvy 1 (jeden) rovnopis.

8.10.

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 Poskytovateľa

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

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

podpis :

_________________

podpis :

meno

Mgr. Jaroslav Suchánek

meno

:

funkcia :

primátor

____________________

:

funkcia :
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