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A.l POKYNY PRE ZÁUJEMCOV A UCHÁDZAČOV

Časť I.
Všeobecné informácie

1 Identifikácia verejného obstarávateľa

1.1 Verejný obstarávateľ:

Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO: 00305219

Obec Záhorská Ves
Hlavná 29/184, 90086 Záhorská Ves

Kontaktná osoba zodpovedná za predmet zákazky:
JUDr. Boris Šimkovič
Telefón: +421 (O) 948 550 050
E-mail: starosta@zahorskaves.sk

Kontaktná osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Ultima Ratio s.r.o.
Mgr. Roman Pudmarčík
Seberíniho l, 821 03 Bratislava
Telefón: +421 (O) 911561170
E-mail: roman.pudmarcik@ultimaratio.sk

2 Predmet zákazky

2.1 Názov predmetu zákazky: Odstránenie čiernej skládky v obci Záhorská Ves.

2.2 Predmetom zákazky je odstránenie nelegálnej skládky, vyčistenie pôdy a sanácia životného
prostredia na mieste skládky. Predmet zákazky je detailne špecifikovaný v časti B1. súťažných
podkladov - Opis predmetu zákazky.

(PV - Hlavný slovník:
(PV - 90512000-9 - Služby na prepravu odpadu

90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
90522400-6 - Čistenie a spracovanie pôdy
90722000-4 - Sanácia životného prostredia

3 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:

94175,00 Eur bez DPH

4 Rozdelenie predmetu zákazky

4.1 Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5 Variantné riešenie

5.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu
zákazky.

5.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
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6 Miesto a termín dodania predmetu zákazky

6.1 Miesto alebo miesta realizácie predmetu zákazky: kataster obce Záhorská Ves, parcely Č. č.ll033
a č.ll089.

6.2 Trvanie zmluvy alebo lehota na realizáciu: do 20 dní od účinnosti zmluvy.

7 Zdroj finančných prostriedkov

7.1 Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015, v rámci
činnosti C4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.

7.2 Podmienky financovania a platobné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy - B.3 Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky.

8 Typ zákazky

8.1 Zákazka na poskytnutie služieb, uzavretá na základe § 3 ods. 4 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon") a § 269 Obchodného zákonníka.

8.2 Vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť B.l
"Opis predmetu zákazky", B.2 "Spôsob určenia ceny" a B.3 "Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky" týchto súťažných podkladov.

9 Lehota viazanosti ponuky

9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk
plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk
stanovenej verejným obstarávateľom.

9.2 Lehota na predkladanie ponúk je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk.

9.3 Lehota viazanosti ponúkje verejným obstarávateľom stanovená do 31.12.2016.

9.4 V prípade ak budú podané námietky proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie
o námietkach bude mať, podľa zákona o verejnom obstarávaní, odkladný účinok na konanie
verejného obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred
uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní a Úrad pre verejné obstarávanie vydá
rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávatel'a, oznámi
sa uchádzačom predpokladané predlženie lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo predlžlť lehotu viazanosti v súvislosti s prípadnou kontrolou vykonanou
kontrolnými orgánmi.

Časť II.

Komunikácia a vysvetlenie

10 Komunikácia medzi verejným obstarávatel'om, záujemcami a uchádzačmi

10.1 Poskytovanie vysvetlení, oznámenia, odovzdávanie podkladov a komunikácia (ďalej len
"komunikácia") medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje
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spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a žiadosti o účasť
a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Nikto nesmie
preskúmavať obsah týchto dokumentov pred uplynutím lehoty určenej na ich predloženie (t.j.

lehoty na predkladanie ponúk).

10.2 Komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi možno uskutočňovať
písomne prostredníctvom pošty, elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou.

10.3 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné,
ktoré mu záujemcovia/uchádzači poskytli. Informácie označené ako dôverné sú najmä obchodné

tajomstvo a dôverné aspekty ponúk.

10.4 Pri komunikácii spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich
pravosť, záujemca/uchádzač doručí takéto údaje aj v písomnej forme poštou na adresu podľa
bodu 11.1 týchto súťažných podkladov, alebo osobne na adresu podľa bodu 11.1 tejto časti
súťažných podkladov, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania týchto údajov elektronicky.

10.5 Pri zistení rozdielov medzi obsahom údajov odoslaných záujemcom/uchádzačom spôsobom,
ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť (podaných a doručených
elektronicky) a údajov vyhotovených a doručených záujemcom/uchádzačom v písomnej forme
podľa bodu 10.4 tejto časti súťažných podkladov (teda doručenej osobne alebo poštovou
zásielkou najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania/poskytnutia týchto údajov elektronicky)

rozhodujúca je písomná forma.

11 Vysvetlenie a doplnenie výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov

11.1 V prípade nejasnosti alebo potreby objasnenia súťažných podkladov, inej sprievodnej
dokumentácie a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať písomne o ich vysvetlenie priamo

u kontaktnej osoby na verejné obstarávanie:

Kontaktné údaje osoby pre verejné obstarávanie:

Ultima Ratio s.r.o.
Mgr. Roman Pudmarčík
Seberíniho l, 821 03 Bratislava
Telefón: +421 (O) 911561170
E-mail: roman.pudmarcik@ultimaratio.sk

11.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka
o vysvetlenie doručená najneskôr 6 pracovných dní pred termínom na predkladanie ponúk.
Lehota na predkladanie ponúk je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk. Požiadavka
o vysvetlenie Súťažných podkladov musí byť doručená najneskôr v tejto lehote na adresu alebo

na e-mail uvedený v bode 11.1.

11.3 Odpoveď na každú požiadavku o objasnenie súťažných podkladov alebo inej sprievodnej
dokumentácie a/alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk, predloženú zo strany záujemcu podľa bodu 11.1 tejto časti súťažných
podkladov, verejný obstarávateľ oznámi všetkým zainteresovaným záujemcom bezodkladne,

najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie.

11.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred

Strana 5 z 31

mailto:roman.pudmarcik@ultimaratio.sk


Súťažné podklady
Odstránenie čiernej skládky v obci Záhorská Ves

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s výzvou na
predkladanie ponúk.

12 Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky

12.1 Obhliadka miesta sa odporúča. Informácie je možné získať a termín obhliadky je možné
dohodnúť so štatutárnym zástupcom obce podľa bodu Ll. Výdavky spojené s obhliadkou miesta
dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu uchádzača.

12.2 Vzhľadom na ekologické a dopravné obmedzenia súvisiace s realizáciou predmetu zákazky,
ktorých riešenia stanoví uchádzač vo svojom projektovom pláne vypracovanom na základe
detailnej znalosti miesta poskytovania služby, verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta
realizácie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadosti o dodatok k
zmluve, prípadne žiadosti o navýšenie finančných prostriedkov počas poskytovania služby z

dôvodu, že uchádzačovi neboli známe skutočnosti, ktoré bolo možné zistiť alebo predpokladať na
základe obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky.

Časť III.

Príprava ponuky
13 Vyhotovenie ponuky

13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu
čitateľný.

13.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich osvedčené kópie, pokiaľ nie
je určené inak.

13.3 Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky boli parafované osobou alebo
osobami podpisujúcimi ponuku, aby bola ponuka zviazaná vcelku bez možnosti svojvoľnej
výmeny jednotlivých častí (napríklad knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým
spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača,
rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou
a opatrený pečiatkou uchádzača) a aby uchádzač všetky strany ponuky očísloval vzostupne
arabskými číslicami.

13.4 Vzhľadom na skutočnosť, že proces verejného obstarávania podlieha kontrole Poskytovateľom
Nenávratného Finančného Príspevku uchádzač predloží ponuku v jednom origináli a v dvoch
identických fotokópiách.

13.5 V zmysle §18a Zákona o verejnom obstarávaní požaduje verejný obstarávate!' predloženie
kompletnej ponuky aj v elektronickej forme (na CD/OVO) vo formáte .pdf.

Pri dokumentoch, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa
velektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali
a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.

13.6 Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.
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14 Jazyk ponuky

14.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku
(t. j. v slovenskom jazyku).

14.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom alebo miestom
podnikania mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku
a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka (t. j. do slovenského jazyka), okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do
štátneho jazyka (t. j. do slovenského jazyka).

15 Mena a ceny uvádzané v ponuke

15.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).

15.2 Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SRč. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva.

15.3 Uchádzač ocení všetky položky podľa Prílohy č. 2 "Cenová a technická špecifikácia predmetu
zákazky - Výkaz výmer" týchto súťažných podkladov, ktoré tvoria predmet zákazky opísaný
v časti B.l"Opis predmetu zákazky" týchto súťažných podkladov.

15.4 Navrhovanú celkovú cenu uchádzača za požadovaný predmet zákazky tvorí súčet celkových cien
všetkých položiek podľa Prílohy č. 2 "Cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky - Výkaz
výmer" týchto súťažných podkladov. Uchádzač musí v cene uviesť pre každú požadovanú položku
aj jednotkovú cenu. Celkovú cenu za predmet zákazky uvedie uchádzač v Návrhu na plnenie
kritérií na vyhodnotenie ponúk v Prílohe Č. 1 týchto Súťažných podkladov.

15.5 Navrhovaná celková cena podl'a bodu 15.3 tejto časti súťažných podkladov musí obsahovať cenu,
ktorá zohl'adní požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v časti B.l "Opis predmetu
zákazky" týchto súťažných podkladov.

15.6 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:

15.6.1 navrhovaná cena bez DPH,

15.6.2 sadzba DPH a výška DPH,

15.6.3 navrhovaná cena vrátane DPH.

15.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, uvedie v ponuke.

16 Obsah ponuky

16.1 Ponuka bude rozdelená na dve časti a to časť s názvom "Ostatné" a časť s názvom "Kritériá".

16.2 Časť ponuky označená ako "Ostatné" obsahuje:

16.2.1 titulný list s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na Predmet zákazky
podl'a týchto súťažných podkladov a zoznam všetkých požadovaných dokumentov,

16.2.2 list s identifikačnými údajmi uchádzača (v prípade skupiny dodávatel'ov identifikačné údaje
za každého člena skupiny) s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta jeho
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podnikania, IČO, DiČ, mena kontaktnej osoby, telefónneho a faxového čísla a elektronickej
adresy,

16.2.3 čestné vyhlásenie uchádzača, že akceptuje podmienky predloženej zmluvy bez výhrad.
Uvedené čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom
skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

16.2.4 čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými verejným
obstarávateľom. Citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny
dodávateľov, resp. splnomocneným lídrom skupiny dodávateľov.

16.2.5 čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých údajov uvedených v ponuke. Citované
vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov, resp.
splnomocneným lídrom skupiny dodávateľov,

16.2.6 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované vo Výzve na predkladanie ponúk a podľa
časti A.2 "Podmienky účasti uchádzačov" týchto súťažných podkladov,

16.2.7 v prípade skupiny dodávateľov vystavené splnomocnenie pre jedného z členov skupiny (lídra
skupiny), ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať
pokyny v tomto verejnom obstarávaní a bude oprávnený konať v mene skupiny pre prípad
prijatia ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.
Splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.

16.2.8 Návrh technického riešenia a projektový plán realizácie predmetu zákazky.

16.2.9 Návrh zmluvy o poskytnutí služieb podpísaný a doplnený (Príloha Č. 4 k súťažným podkladom),
bez uvedenia ceny zákazky, s uvedením presnej špecifikácie predmetu zmluvy bez uvedenia
cien.

16.2.10 Dokument v ktorom uchádzač uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám,
ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý
subdodávateľ splňa, alebo najneskôr v čase plnenia bude splňat podmienky, podľa §26 ods. 1;
(tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie
zmluvy).

16.3 Časť ponuky označená ako "Kritériá" obsahuje:

16.3.1 dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky (Zmluva
o poskytnutí služieb) podľa časti 8.3 "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky"
týchto súťažných podkladov

16.3.2 návrh na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom
na vyhodnotenie ponúk podľa časti A.3 "Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich
uplatnenia" týchto súťažných podkladov.

16.3.3 Detailná cenová špecifikácia predmetu zákazky, v ktorej uchádzač zohľadní časti súťažných
podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B.1 Opis predmetu zákazky a
B.2 Spôsob určenia ceny.

16.4 Ak súčasťou ponuky nebudú potvrdenia, doklady a dokumenty podľa bodu 16.2.6 bude táto
ponuka z verejnej súťaže vylúčená.
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16.5 Dokumenty podľa bodov 16.2 - 16.3 týchto súťažných podkladov, ktoré vystavuje uchádzač,
musia byť podpísané ním alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými
konať v danej veci za člena skupiny.

17 Náklady na ponuku

17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti
ponúk podľa bodu 9 tejto časti súťažných podkladov uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie verejného obstarávania.

Časť IV.
Predkladanie ponuky

18 Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

18.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči
verejnému obstarávatel'ovi spoločne. Takáto skupina dodávatel'ov utvorená na realizáciu
predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, nemusí vytvoriť určitú
právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny od
verejného obstarávateľa za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov
skupiny v procese plnenia Zmluvy. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na
realizáciu predmetu zákazky musia jednému z členov skupiny dodávateľov udeliť splnomocnenie
konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom
obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny dodávateľov pre prípad prijatia ponuky, podpisu
Zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy.

19 Predloženie ponuky

19.1 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom nepriehl'adnom obale, prípadne zapečatenom,
zabezpečenom proti nežiaducemu otvoreniu a označenom požadovanými údajmi podľa bodu
20.2 tejto časti súťažných podkladov. Ponuku uchádzač predloží osobne alebo prostredníctvom
poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa a v lehote určenej na predkladanie ponúk.

19.2 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie
o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. V prípade, ak uchádzač
predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky
verejnému obstarávateľovi.

19.3 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu
na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú
a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné".
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20 Označenie obálky ponuky

20.1 Uchádzač vloží úplnú ponuku v písomnej podobe do samostatného nepriehľadného obalu. Obal
ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený, zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu.

20.2 Na obale ponuky treba uviesť nasledovné údaje:
20.2.1 adresa verejného obstarávateľa,
20.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania),
20.2.3 označenie "súťaž - neotvárať! ",
20.2.4 označenie heslom verejného obstarávania: "Čierna skládka - Záhorská Ves"
20.2.5 označenie .Kritéria" alebo 1I0statné"

21 Miesto a lehota na predkladanie ponuky

21.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:

Ultima Ratio s.r.o.
Mgr. Roman Pudmarčík
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

21.2 Lehota na predkladanie ponúk je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk.

21.3 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podla bodu 21.2 tejto
časti súťažných podkladov a na adresu podľa bodu 21.1 tejto časti súťažných podkladov.

21.4 V prípade osobného doručenia, uchádzači doručia ponuku na adresu podľa bodu 21.1 tejto časti
súťažných podkladov, v lehote na predkladanie ponúk.

21.5 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 21.2
tejto časti súťažných podkladov sa vráti uchádzačovi neotvorená.

22 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.

22.2 Doplnenie, zmenu alebo odvolanie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu
verejného obstarávateľa. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 tejto časti súťažných podkladov a na adresu
podľa bodu 21.1 tejto časti súťažných podkladov.
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Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk

23 Otváranie ponúk

23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese uvedenej v bode 21.1 tejto časti súťažných podkladov.

Otváranie sa uskutoční v dvoch fázach. Otváranie časti ponuky označenej ako "Ostatné" a časti
ponuky, označenej ako "Kritéria" bude prebiehať v súlade s podmienkami určenými v § 41
zákona 25/2006 Z.z. Termín otvárania časti ponúk "Ostatné" je uvedený vo Výzve na
predkladanie ponúk. Otváranie časti ponúk "Ostatné" je neverejné.

23.2 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré
neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli
vylúčené. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako "Kritériá", bude
aspoň päť pracovných dní.

23.3 Účasť na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" je umožnená všetkým uchádzačom,
ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.

23.4 Na otváraní ponúk, označených ako "Kritériá" môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou
uchádzačom na jeho zastupovanie.

23.5 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a výpisom z obchodného
registra alebo živnostenským listom. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom
totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

23.6 Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako "Kritériá" a zverejní obchodné mená,
sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú
vyjadriť číslom, určených na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky,
označenej ako "Kritériá" sa nezverejňujú. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Kritériá"
komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako "Ostatné",
predloženú tým istým uchádzačom.

24 Preskúmanie ponúk

24.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:

24.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 16 tejto časti súťažných podkladov,

24.1.2 zodpovedajú požiadavkám verejného obstarávatel'a na predmet zákazky uvedeným vo Výzve
na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch.

24.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedenými vo Výzve na
predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

24.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude splňat požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 24.1
a 24.2 tejto časti súťažných podkladov bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude
písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
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25 Hodnotenie splnenia podmienok účastí uchádzačov

25.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
25.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26

zákona o verejnom obstarávaní a

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa preukazovania majetkovej účasti
podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní,

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní,

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní.

25.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávatel'ov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
splnenie podmienok účasti:

25.1.2

25.1.3

25.1.4

25.2.1

25.2.2

ktoré sa týkajú osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 a majetkovej účasti podľa §26a
zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne (splnenie podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť),

ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny
spoločne,

ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny
spoločne.

25.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 25.1 tejto časti súťažných podkladov sa bude
posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v časti A.2 "Podmienky účasti
uchádzačov" týchto súťažných podkladov a pri skupine dodávateľov spôsobom podľa bodu 25.2
tejto časti súťažných podkladov.

25.2.3

26 Oprava chýb

26.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:

26.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma
uvedená slovom,

26.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom
nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena, celková
cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny,

26.1.3 preukázatel'ne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková
cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto
opravenej jednotkovej ceny,

26.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek;
platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.

26.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný
o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúcej sa
návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených na vyhodnotenie ponúk.
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27 Vysvetlenie ponuky

27.1 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených
dokladov podľa § 33 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

27.2 Komisia môže podľa § 42 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní požiadať uchádzača o vysvetlenie
ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. la zmenu ponuky sa nepovažuje
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

27.3 Ak ponuka uchádzača bude obsahovať mimoriadne nízku ponuku, komisia moze písomne
požiadať uchádzača, podla § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, o vysvetlenie návrhu
ponuky.

27.4 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí splňajú podmienky účasti, ktoré
splňajú požiadavky verejného obstarávatel'a alebo obstarávatel'a na predmet zákazky,
mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o
a) 30% nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,
b) 15% nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň
c) 15% nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom.

27.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný
v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá, v súlade
s príslušným právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči ponuku.
Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktorá vychádza z predložených
dôkazov. Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať uchádzača
na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení, ktorá sa nesmie konať
skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. Komisia vylúči uchádzača zo súťaže
z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v prípade ak,

a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa § 42
ods. 2 zákona 25/2006 l.z. o verejnom obstarávaní (lOVa) v lehote piatich pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu,

b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podl'a § 42
ods. 2 tovo

c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nizkej ponuky v lehote podl'a § 42 ods. 3 lOVa
d) nedostaví sa po výzve na komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého

odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo,
e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojim obsahom v súlade

s požiadavkou podl'a § 43 ods. 3 lOVa

27.6 Lehota na predloženie alebo doplnenie dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní podľa § 26 a §26a je zachovaná, ak uchádzač alebo záujemca predloží
alebo doplní doklady spôsobom podl'a § 129 alebo § 132 najneskôr v posledný deň lehoty.

28 Vylúčenie ponuky

28.1 Ak komisia vo fáze hodnotenia splnenia podmienok účasti skonštatuje, že ponuka uchádzača
neobsahuje požadované doklady alebo informácie, potvrdenia, doklady a dokumenty podľa § 26
ods. 2, § 26a zákona o verejnom obstarávaní a podl'a časti A.2 "Podmienky účasti uchádzačov"
týchto súťažných podkladov (v prípade, ak ponuka uchádzača, tvoreného skupinou dodávateľov,
neobsahuje potvrdenia, doklady a dokumenty za každého člena skupiny osobitne podľa bodu 1
a 2 časti A.2 "Podmienky účasti uchádzačov" týchto súťažných podkladov alebo za skupinu
spoločne podľa bodu 3 a 4 časti A.2 "Podmienky účasti uchádzačov" týchto súťažných
podkladov), uchádzač nesplnil podmienky účasti alebo uchádzač predloží neplatné doklady alebo
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uchádzač nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v
určenej lehote alebo poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie, uchádzač
nesplnil podmienky účasti v tomto obstarávaní a bude z verejnej súťaže vylúčený podľa
ustanovenia § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

28.2 Neplatnými dokladmi sú doklady:

28.2.1 ktorým uplynula lehota platnosti,

28.2.2 ktoré sú neúplné alebo

28.2.3 ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.

28.3 Neregulárna alebo inak neprijateľná je ponuka, ktorá:

28.3.1 nesplňa podmienky určené verejným obstarávateľom z iného hradiska, ako je predmet
zákazky,

28.3.2 je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní,

28.3.3 obsahuje zjavne nevýhodné podmienky.

28.4 Ak komisia vo fáze hodnotenia technickej zhody ponuky skonštatuje, že ponuka predložená
uchádzačom nesplňa požiadavky stanovené verejným obstarávateľom na predmet zákazky podľa
časti B.1 "Opis predmetu zákazky" týchto súťažných podkladov, bude jeho ponuka z
verejnej súťaže vylúčená podľa ustanovenia § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

28.5 Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie pre nesplnenie podmienok účasti podľa
bodu 28.1 tejto časti súťažných podkladov, alebo vylúčenie jeho ponuky pre nesplnenie
požiadaviek verejného obstarávateľa podľa bodu 28.4 tejto časti súťažných podkladov.

29 Vyhodnotenie ponúk

29.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú splňať stanovené podmienky podľa bodov 24.1 a 24.2 tejto časti
súťažných pokladov a neboli z verejnej súťaže vylúčené v súlade s týmito súťažnými podkladmi,
budú vyhodnocované podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo Výzve na predkladanie
ponúk a v týchto súťažných podkladoch a spôsobom určeným v časti A.3 "Kritériá na
vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia" týchto súťažných podkladov.

30 Dôvernosť procesov verejného obstarávania

30.1 Informácie týkajúce sa preskúmavania, vysvetlenia, vyhodnotenia ponúk a odporúčaní na prijatie
ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk
a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu
vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.

30.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité
bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov atď.).

30.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzačov, pokia!' ide o použitie iné, než ukladá zákon o verejnom obstarávaní a iné právne
predpisy, napr. uverejňovanie v Centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR.
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30.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len "zmluvný
dodávateľ"), akýko!'vek iný dodávate!', s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku
ktorému je/bude pridružený (ďalej len IIpridružený podnikli), jeho dodávatelia vo vzťahu
k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len "poddodávate!'"), vrátane ich pracovníkov, budú povinní
dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti
zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný
dodávateľ od verejného obstarävateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ alebo jeho
poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho
súhlasu verejného obstarávateľa.

Časť VI.
Prijatie ponuky

31 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

31.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude doručené oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávate!' oznámi, že jeho ponuku
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
Voznámení verejný obstarávate!' uvedie identifikáciu úspešného uchádzača a informáciu
o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.

31.2 Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk
vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa
umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo
uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo
uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje
verejný obstarávate!' aobstarávater podľa § 33 ods. l, pričom vyzve uchádzačov na predloženie
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako 10 pracovných dní
odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie
podmienok účasti.

31.3 Verejný obstarávate!' a obstarávate!' môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, alebo ak nebolo predložených
viac, než dve ponuky. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo
obstarávate!' nezruší použitý postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť na profile
odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil

32 Uzavretie zmluvy

32.1 Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk, a to najskôr šestnásty
deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých
ponuky boli vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola
doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 alebo ak neboli podané námietky podľa § 138.

Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po častiach po splnení odkladacej
podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
finančného príspevku medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a verejným
obstarávateľom. V prípade neuzavretia vyššie uvedenej zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku verejný obstarávate!' je oprávnený využiť inštitút odkladacej podmienky a
následne túto zmluvu anulovať.
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32.2 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou

úspešným uchádzačom.

32.3 Verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo pred podpisom zmluvy rokovať s úspešným
uchádzačom o nepodstatných ustanoveniach zmluvy, ktoré neboli predmetom výberového

konania a ktoré nemajú vplyv na jeho výsledok.

32.4 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na
uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty, ak bol na jej
uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplnia
povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť
zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie
tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli k ich uzavretiu písomne vyzvaný,
verejný obstarávate!' môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo

dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný.

Strana 16 z 31



Súťažné podklady
Odstránenie čiernej skládky v obci Záhorská Ves

A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

Podmienky účasti sú uvedené vo Výzvena predkladanie ponúk.

Podl'a § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať
čestným vyhlásením záujemcu/uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti
predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
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A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe najnižšej ceny.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého platná ponuka bude mať najnižšiu cenu bez DPH.

VZOR

Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávatel'om
na vyhodnotenie ponúk

(údaj bude zverejnený na otváraní ponúk)

Návrh na
plnenie Sadzba Výška DPH

P.Č. Názov kritéria kritéria DPHv% vEUR Návrh na plnenie kritéria vrátane DPí'"
V EUR bez

DPH

1 Celková cena bez DPH v
EUR

Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

podpis
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho
zástupcu uchádzača oprávneného konať

v záväzkových vzťahoch)

odtlačok pečiatky uchádzača
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

PODROBNÝ OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA:

Predmetom obstarávania je odstránenie nelegálnej skládky, vyčistenie pôdy a sanácia životného
prostredia na mieste skládky nachádzajúcej sa v katastri obce Záhorská Ves, parcely č.II033 a
č.Il089.

Opis lokality a požadovaných služieb:

Odpad na nelegálnej skládkeje potrebné roztriediť a odstrániť - premiestniť, naložiť a odviesť
do príslušných zberných dvorov, podľa typu odpadu.

Odvoz odpadu je možný na niektorú oficiálnu skládku (najbližšia skládka je vzdialená
vzdialená cca 15 km - A.S.A. Zohor) . Náklady na uloženie odpadu hradí uchádzač.

Z dôvodu dlhoročnej existencie skládky a je nutné realizovať aj vytrhanie, vykopanie a
prerezanie koreňov pňov stromov ktoré boli dlhé roky zasypávané, takže tvoria súčasť skládky a
bez ich odstránenia by nebolo možné skládku zlikvidovať. Taktiež je potrebné odstránenie
rýchlorastúceho drevnatého porastu, ktorý smeti prerastá (priemer kmeňov do S cm). Po odstránení
odpadu bude potrebné vyrovnanie terénu a jeho úprava tak aby nevznikli úrovňové rozdiely terénu
väčšie ako Scm.

Skladba navezeného odpadu je rôznorodá, ide najmä o inertný stavebný odpad, nekvalitnú
znečistenú zeminu, komunálny odpad rôzneho charakteru bez zložiek a aj so zložkami
nebezpečného odpadu.

Znečistená oblasť bola v minulosti využívaná na poľnohospodárske účely. Skládka je v blízkosti
kanála Glinec ktorý slúži na rybárstvo pre miestne obyvateľstvo. V centre tejto nezákonnej skládky
bol v minulosti rybník "Rašelina". Od roku 2010 pri zcelovaní pozemkov, obec vlastní pozemky
pod divokou skládkou. V budúcnosti sa počíta s využitím sanovaného územia na poľnohospodárske
účely.

Indikatívny rozsah poskytovaných služieb:

Odstránenie pňov (vytrhanie, vykopanie,presekanie koreňov a
ks 15premiestnenie do 50m)

Odstránenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 5 cm ,stredne hustý m2 1,120mäkký porast 3 ks/m2

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 2,005

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so
t 2,005zloženim na vzdialenosť do 15 km

Poplatok za skladovanie -zernina a kamenivo t 300

Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), neobsah.
t 55nebezpeč. látky

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09),
t 1,650neobsah.nebezpečné látky

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie
m2 1,900ako 5 cm

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že prístup ku skládke je s ťažkými mechanizmami je z
dôvodu neudržiavanej prístupovej cesty výrazne zťažený.
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Požiadavky na návrh technického riešenia predkladaný v ponuke uchádzača:

V návrhu technického riešenia uchádzač detailne rozpracuje projektový plán realizácie predmetu
zákazky so zreteľom na minimalizáciu dopadov na poľnohospodársku činnosť, na životné
prostredie a na život v obci.

Projektový plán musí obsahovať hierarchickú schému rozdelenia aktivít alebo ekvivalentnú
schému (work breakdown structure) logicky previazanú s podrobným časovým plánom a:

a) Podrobný časový plán s predpokladaným začiatkom 30.11.2015
rozpracovaným na jednotlivé dni a jednotlivé pracovné úkony, spracovaný vo forme
Ganttovho diagramu alebo v ekvivalentne deskriptívnej forme. Vzhľadom na to, že realizácia
predmetu zákazky bude negatívne ovplyvňovať životné podmienky v obytnej časti obce
(najmä hlučnosť, prašnosť, zápach a otrasy spôsobené prechádzajúcimi ťažkými
mechanizmami), je povolená pracovná doba v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00. Počas
sviatkov, dní pracovného voľna a dní pracovného pokoja je doprava odpadu zo skládky
zakázaná.

b) Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti, obmedzenie zápachu počas prepravy odpadu
a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií.

c) Projektový (t.j. projektovo špecifický) plán ochrany prírody a krajiny vypracovaný v
súlade s STN ISO 14001 s detailným rozpracovaním konkrétnych postupov a procedúr ktoré
hodlá pri realizácii predmetu zákazky uplatniť uplatniť. Náklady na implementáciu
projektového plánu ochrany prírody a krajiny zahrnie uchádzač do celkovej ceny zákazky.

d) Detailný popis opatrení zameraných na ochranu povrchových a podzemných vôd počas
realizácie predmetu zákazky.

e) Havarijný plán, ktorý bude súčasťou plánu realizácie predmetu zákazky.

f) Plán ochrany zdravia pracovníkov počas realizácie predmetu zákazky, ktorý zohľadní aj
špecifické riziká lokality.

g) Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu

Náklady na implementáciu navrhnutého technického riešenia uchádzač zahrnie do celkovej
ceny služieb.

V súlade s §34 ods. IO verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel
zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety
subdodávok a čestné prehlásenie, že každý subdodávateľ spÍňa, alebo najneskôr v čase plnenia bude
spÍňať podmienky, podľa §26 ods. I; tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo
uchádzačov za plnenie zmluvy.

Verejný obstarávateľ ďalej požaduje aby:

- pracovníci dodávateľa a jeho subdodávateľov oprávnení pohybovať sa na mieste realizácie
predmetu zákazky nosili pracovné odevy čitatelne označené názvom zamestnávateľa.
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- dodávateľ zabezpečil ohraničenie pracovného priestoru z dôvodov bezpečnosti a ochrany
zdravia. Označenie musí byť jasne viditeľné aj v noci a za zníženej viditeľnosti.

Verejný obstarávateľ ďalej upozorňuje uchádzačov na nasledovné skutočnosti:

- prejazdová a manipulačná výška v uliciach vedúcich k miestu realizácie predmetu zákazky je
výrazne obmedzená vzdušnými vedeniami, čo môže mať vplyv na pohyb a činnosť mechanizmov,
ktoré bude mať uchádzač v úmysle použiť.

Prílohy k súťažným podkladom:

Príloha číslo 1 (Časť 1,2,3) - Textové a grafické informácie o umiestnení skládky.
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisova vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisova násl, platnou legislatívou.

2 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:

• cena v eurách bez DPH

• sadzba DPH v % a výška DPH v eurách

• cena celkom v eurách vrátane DPH

3 Cena uvedená v ponuke musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky podľa jednotlivých častí
predmetu obstarávania. Celková cena za predmet zákazky bude vychádzať zo súčtu celkových cien za
všetky položky predmetu obstarávania. Hodnotená cena je cena bez DPH.

4 Ceny ponúkané uchádzačom musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka
obstarávateľovi podaná.
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

uzatvorená v zmysle § 269 zákona Č. 513 /1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len.Obchodný zákonník")

(ďalej v texte len "Zmluva")

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

l. Názov organizácie: Obec Záhorská Ves
Sídlo organizácie: Hlavná 29/184,90065 Záhorská Ves
Štatutárny orgán: JUDr. Boris Šimkovič, starosta
IČO: 00305219
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:

JUDr. Boris Šimkovič, starosta
JUDr. Boris Šimkovič, starosta

(ďalej len "Objednávateľ ")
a

tatutárny orgán:
apísaná v:

ČO:
IČ:

[Č DPH:
ankové spojenie:

Číslo účtu:
ástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:
b) technických:
Číslo telefónu:
Číslo faxu:

mail:
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Článok II.
PREAMBULA

2.1 Dodávateľ služby berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy
tvoria súčasť projektu (ďalej len Projekt) financovaného z Environmentálneho fondu pre rok
2015, ďalej len Program.

2.2 Dodávatel' ďalej berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany Dodávateľa podľa tejto
Zmluvy budú financované Objednávatel'om v rámci Programu. Vzhľadom na charakter
financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať
postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

3. I Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je odstránenie nelegálnej skládky,
vyčistenie pôdy asanácia životného prostredia na mieste skládky nachádzajúcej sa v katastri

obce Záhorská Ves, parcely Č. č.II 033 a č.I l 089. Predmet Zmluvy je špecifikovaný v
Prílohe Č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

3.2 Dodávate!' sa zaväzuje realizovať pre Objednávatel'a predmet Zmluvy podl'a podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.

3.3 Dodávateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky kjeho realizácii, a že disponuje
s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.

3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať
pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú
poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4. IDodávatel' sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu
používaniu.

Článok V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5. I Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH
DPH 200/0
Spolu
Slovom

............... - eur
................ - eur
................ - eur
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Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatit' cenu za poskytnuté
služby, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.

5.3 Dodávate!' nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávate!'a menit'
obsah a rozsah služieb, než ako sú uvedené v Prílohe č.I tejto Zmluvy.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávate!' bude fakturovat' cenu služieb po ukončení Projektu
Objednávate!'ovi. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy vykonaných služieb za fakturované
obdobie dokumentujúce plnenie Dodávateľa a odsúhlasené Objednávateľom. Dodávatel' zašle
Objednávatel'ovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávatel'a
vystavit' v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

5.5 Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia Objednávatel'ovi. Lehota splatnosti začína plynúť
dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena
bude uhradená na účet Dodávate!'a uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

5.6 faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom znení.

Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahova!' aj údaje, ktoré nie sú
uvedené v zákone o DPH, a to:
a) číslo Zmluvy,
b) termín splatnosti faktúry,
c) forma úhrady,
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonat',
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
f) prílohou faktúry bude dodací list - súpis dodaných prác za fakturované obdobie

s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet
jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH)

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahova!' nesprávne alebo neúplné údaje,
objednávatel' je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Dodávate!' je povinný faktúru
(daňový doklad) podl'a charakteru nedostatku opraviť, alebo vystav it' novú. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávatel' v omeškaní
s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynút' odo dňa jej
doručenia Objednávate!'ovi podl'a ods. 5.5 tohto článku Zmluvy.

Článok VI.
ČAS PLNENIA

6.1 Dodávate!' sa zaväzuje poskytnút' plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý
bude obojstranne odsúhlasený pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvori!'
neoddeliteľnú súčas!' Zmluvy ako jeho Príloha č. 3 k tejto Zmluve.

Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie zmluvy.

6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym
a včasným spolupôsobením Objednávatel'a (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa)

dohodnutým v tejto Zmluve.
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6.3 V prípade, že Dodávateľ mešká s poskytnutím plnení podl'a tejto Zmluvy z dôvodov
nie na strane Objednávatel'a, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávatel' právo žiadať

náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávatel' určí Dodávatel'ovi
primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí
tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy: skládka nachádzajúca sa v katastri obce Záhorská Ves,
parcely č. č.ll 033 a č.II 089.

Článok VIII.
PRÁ VA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
a) Objednávatel' je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho
realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Dodávatel' porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby
Dodávatel' odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej poskytoval
služby riadne. V prípade, že Dodávateľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami
odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávatel' právo odstúpiť od Zmluvy.
b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát týždenne a vždy pred
plánovaným vystavením faktúry zo strany Dodávate!'a. Kontroly organizuje zástupca
Objednávate!'a na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu
vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu zmluvnú stranu
o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným
predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy
v plánovanom termíne.
e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čI.V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Dodávateľa
a) Dodávatel' je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie
predmetu Zmluvy.
b) Dodávatel' uvádza zoznam svojich subdodávatel'ov spolu s predmetom subdodávky a
podielom na celkovej realizácii predmetu zákazky v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Ak Dodávate!'
zmení subdodávatel'a počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza
dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu
subdodávatel'a a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávatel'ovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
navrhovaného subdodávateľa,
predmety subdodávok,
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doklady preukazujúce, že subdodávatel', ktorého sa týka návrh na zmenu spÍňa podmienky
podľa § 26 ods. l zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov".

V prípade porušenia povinností dodávatel'a týkajúcej sa zmeny subdodávateľov sa toto porušenie
považuje za podstatné porušenia zmluvy a Objednávatel' má právo:

odstúpiť od zmluvy
má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty predmetu zákazky za každé porušenie
povinností uvedených v tomto bode Cato aj opakovane)".

8.3 Ak Dodávateľ nesplní termíny podľa bodu 6.1 tejto zmluvy, je povinný zaplatit'
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu Zmluvy za každý deň
omeškania.

8.4 Ak Objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.5 tejto
zmluvy, je povinný zaplatit' Dodávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty
predmetu Zmluvy za každý deň omeškania.

8.5 Ak Dodávateľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany prírody a
krajiny, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy.

8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne
písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

9.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade
s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

9.2 Plnenie má vady ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu,

9.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce
Obchodného zákonníka.

9.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatnit' bezodkladne
po jej zistení, maximálne do troch pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej
riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí
podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne
uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Dodávatel'ovi faxom
alebo e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom
za deň nahlásenia problému - reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie
lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Dodávatel'ovi.

ČlánokX.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

10.1 Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia
jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
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10.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XI.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

11.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú
uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky
oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným
preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy ana nižšie uvedené
zodpovedné osoby:

za Dodávatel'a:
a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia:
Tel:
Fax:
Email:

za Objednávatel'a:
a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia:
Tel:
Email:

11.2Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy
navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podl'a § 17
Obchodného zákonníka.

] ] .3Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov ojej platnost', výklad alebo
ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešit' vzájomnými zmierovacími
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté
v súvislosti s plnením záväzkov podl'a Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné
strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov ojej
platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej
republiky podl'a právneho poriadku Slovenskej republiky.

IIAZa okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podl'a tejto Zmluvy sa považuje
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti,
ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky
odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
Účinky vylučujúce zodpovednost' sú obmedzené iba na dobu dokial' trvá prekážka, s ktorou sú
tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až
v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodárskych pomerov.
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11.5Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočnit' len písomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena
či doplnenie Zmluvy neplatné.

11.6Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu y

Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom
vestníku. Poskytovateľ berie na vedomie povinnost' objednávateJ'a na zverejnenie tejto zmluvy
ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na
zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

11.7 Zmluva nadobúda účinnost' po častiach po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v
tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku medzi
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a verejným obstarávateľom. V prípade
neuzavretia vyššie uvedenej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku verejný
obstarávateľ je oprávnený využit' inštitút odkladacej podmienky a následne túto zmluvu
anulovať.

Článok XII.
TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

12.1 Riadne ukončenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
12.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzt'ahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou

Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokol'vek
spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Dodávateľom, Objednávateľ
vyporiada pohľadávky Dodávateľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.

12.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúp it' v prípadoch podstatného
porušenia Zmluvy.

12.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:
a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy
súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Dodávatel'a, pričom toto
zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávatel'a;
d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Dodávateľa alebo Objednávateľa,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Dodávatel'a
do likvidácie;
e) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v čl. V., bod
5.6 Zmluvy;
t) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Dodávateľa s vadami (vady
v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného plnenia než ako určuje Zmluva, vady
v dokladoch) a s právnymi vadami,
g) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Dodávateľom v omeškaní voči časovému
harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,
h) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2.d Zmluvy.

12.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť
bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného
porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúp it', ak strana, ktorá je v omeškaní,
nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj
v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovat' ako pri
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nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovat'
za nepodstatné porušenie Zmluvy.

12.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

12.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem
nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie
a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za
vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

12.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
a) čast' dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávatel'om zostáva
vlastníctvom Objednávateľa,
b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradit' Dodávatel'ovi cenu tých častí predmetu Zmluvy,
ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatel'om do dňa nadobudnutia
účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
c) Dodávateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od
Zmluvy. Pre splatnost' faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1Na vzt'ahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne
neupravené sa primerane vzt'ahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich
všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.

13.2Neoddeliteľnú súčast' tejto Zmluvy tvoria prílohy
a) Príloha číslo I - Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy
b) Príloha číslo 2 - Textové a grafické informácie o umiestnení skládky
c) Príloha číslo 3 - Projektový plán a časový harmonogram

13.3Zmluvaje vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a dva Dodávateľ.
13.4V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným,

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné
strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradit' neplatné alebo neúčinné
ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá
pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého
dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky.

13.5Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,
určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy ana znak
slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V , dňa . V , dňa .

Objednávateľ Dodávateľ
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Príloha číslo 1 - Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy

Príloha číslo 2 - Textové a grafické informácie o umiestnení skládky

Príloha číslo 3 - Projektový plán a časový harmonogram
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