
ZMLUVA

o spracovanĺ podkladov k verejnému obstarávaniu v zmys]e
zákona NR SR  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov

Objednávatel'om:

Zhotovitel'om
lčo
DIČ
Sídlo
Bank. Spojenie
č.ú.

medzi:

Obecný úrad, Družstevná 367/1, 97212 Nedožery -Brezany
V zastúpení           : JUDr. Martin Mokrý, starosta obce
IČO                           :  318302
Bank. spojenie     : VÚB, pobočka prievidza
č. ú.                            :  18429-382/0200

a

lng. Dušan Radovič
34 957138
1036542144
Prievidza , P. Dobšinského  22/10
mBank, a.s., Rajská  15/A,  81108 Bratislava
520700-4202478000/8360

1.

Pľedmet zm]uvy

1.     Predmetom  zmluvy je  v zmysle  zákona č.  25/2006  Z.  z.  o verejnom  obstarávaní  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vypracovanie príslušných dokumentov a podkladov potrebných
na zabezpečenie užšej  sút'aže pre výber najvhodnejšieho dodávatel'a pre stavebné práce:

„Výmena okien a dverĺ v objekte hasičskej zbrojnice Nedožery -Brezany -11. čast"

11.

Povinnosti sp rostied kovate]'a

1.    Spracovať a zaslať „Výzvu k sút'aži"

2.    Vypracovať súťažné podklady v rozsahu potrebnom pre uskutočnenie užšej súťaže :
/    Pokyny pre vypracovanie ponuky
/    Určenie zábezpeky
/    Opis predmetu obstarávania
/    Spôsob určenia ceny
/    Obchodné podmienky poskytnutia služby
/    Podmienky účasti uchádzačov
/    Kritéria na hodnotenie ponúk
/    Dokumentácia

3.     Sledovať a usmerňovať prácu komisie počas celého procesu verejného obstarávania pri:
/    otváraní obálok
/    vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov v užšej  sút'aži
/    vyhodnotení ponúk podľa zverejnených kritérií
/    dodržaní časových postupnostĺ celej súťaže
/    záverečnom vyhodnotení a doporučení k užšej súťaži

4.    Súťažné podklady vyhotoviť podľa počtu záujemcov prihlásených do súťaže .



Začiatok prác
Ukončenie prác

111.

Čas plnenia

01.2016

Spracovaním  zápisnĺce  z vyhodnotenia  súťaže  a zaslaním  oznámenia
o výsledku všetkým záujemcom.

IV.
Odmena

1.     Dohodnutá odmena za spracovanie dokumentov a sút'ažných podkladov k predmetu zmluvy je
v zmysle ponuky 100,-€ ,
slovom : jednosto euro.

V.
Piatobné podmienky

Sprostredkovatel' do troch dní po odoslaní oznámenia o výsledku verejného obstarávania uchádzačom
vystaví faktúru vo výške dohodnutej odmeny so splatnosťou  14 dní.

VI.
Akosť a záruka

1.     SprostredkovateL' sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude mať náležitostĺ stanovené zákonom NR
SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov.

2.     Sprostredkovateľ nezodpovedá za vady spôsobené chybnými podkladmi, ktoré mu poskytol
objednávateľ.

VII.
Iné dojednania

1.     Objednávateľ odovzdá sprostredkovatel'ovi nasledovné podklady   :
a)  Identifikačné údaje obstarávateľa :

1      názov,sídlo
`      štatutámeho zástupcu

:      ;čSóUPCu Vo veciach technických
•DIČ
•      bankové spojenie ačíslo účtu

b)  Predmet verejného obstarávania  :
1     názov
i     výkazvýmer

2.      Spôsob platby za predmet obstarávania  :
•        poukončenídiela

3.      Kritéria hodnotenia :
•     podmienky účasti uchádzačowo verejnej súťaži
•      kritéria pre hodnotenie ponúk

Vnl.
Zm]uvné pokuty

1.    Pre  prípadné nedodržanie temínu prípravy  súťažných  podkladov zo  strany zhotovitel'a,  zmluvné

;t:=ayľgaoĽ:::L=lnuevdnoúhopdoliuptíusovmonevy;i:;ooúľáe%:azp*Íŕžyen:dt=íĽu:akždýdeňomeškania'
2.    Zhotoviteľ je  oprávnený v prípade  nedodržania  splatnosti  faktúry  fáktúrovať penále  z omeškania

vo výške 0,05% z dlžnej  sumy za každý deň omeškania.



IX.
Ostatné ustanovenia

1.     V ostatných častiach,  ktoré nie  sú touto zmluvou upravené  sa zmluvné  strany riadia príslušnými
ustanoveniami  Obchodného  zákonníka.  Účastníci  prehlasujú,  že  na  tomto  právnom  úkone  sa
dohodli dobrovoľne, pričom prejav ich vôle je slobodný a pretože znenie zmluvy je v súlade s ich

prejavenou vôl'ou, túto na znak súhlasu prostredníctvom štatutámych zástupcov podpísali..
2.     Táto   zmluva  je   vyhotovená  v dvoch   exemplároch   s platnosťou   originálu,   pričom   každá   zo

zmluvných  strán obdrží pojednom exemplári

V Nedožeroch -Brezanoch dňa 20.01.2016
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