MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA
Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica

Záujemcom
o zákazku
na poskytnutie služby

Vybavuje
Mgr. Bačíková
0903 525 023

Banská Štiavnica
08. 02. 2019

Výzva na predloženie ponuky
Mesto Banská Štiavnica ako verejný obstarávateľ podľa 7 ods. 1 písm b) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov si Vás dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky
pre zadávanú zákazku s názvom Nízkouhlíková stratégia Mesta Banská Štiavnica –
strategický dokument.
Proces verejného obstarávania zabezpečujeme podľa § 117 zákona NR SR č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a podľa Príručky k procesu verejného obstarávania zo
dňa 13. decembra 2018, nakoľko sa jedná o zákazku, na ktorej realizáciu verejný
obstarávateľ použije NFP z fondov EU, Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39; identifikačné číslo projektu v ITMS
2014+: NFP310040S167
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Banská Štiavnica
Adresa: Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
v zastúpení: Mgr. Nadeždou Babiakovou, primátorkou mesta
IČO: 00320501
DIČ: 2021107308
Bankové spojenie: VUB a. s.
IBAN: SK53 0200 0000 0000 1452 5422; SK43 0200 0000 0040 1261 5051
Internetová stránka: http://www.banskastiavnica.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Božena Bačíková - za proces verejného obstarávania
Obchodný názov: TSP AUCTOR s. r. o.
IČO: 50 829 238
Sídlo: J. Straku 11/6, 969 01 Banská Štiavnica
e-mail: bozena.bacikova@gmail.com; : 0903 525 023
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2. Miesto predloženia/doručenia ponuky
Ponuku je potrebné predložiť elektronicky na e-mailovú adresu:
bozena.bacikova@gmail.com
3. Predmet obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej nízkouhlíkovej stratégie Mesta Banská Štiavnica – strategického dokumentu spracovaného s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov a akčného plánu udržateľného energetického rozvoja
v súlade s ÚP a PHaSR Mesta Banská Štiavnica vrátane SWOT analýzy.
4. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)
Nízkouhlíková stratégia Mesta Banská Štiavnica bude spracovaná na obdobie 5 rokov v minimálnom rozsahu:
4.1 zhrnutie cieľov a výsledkov stratégie (krátky prehľad) vrátane opisu regionálneho
využitia nízkouhlíkovej stratégie;
4.2 stručný popis a charakteristika územia, pre ktoré je stratégia vypracovaná;
4.3 identifikácia relevantného orgánu, ktorý bude stratégiu schvaľovať a spôsob
schvaľovania stratégie;
4.4 bilancia emisií skleníkových plynov vrátane zohľadnenia dopadu na znečisťujúce
látky do ovzdušia:
a) popis metódy určenia emisií skleníkových plynov;
b) vyčíslenie emisií podľa jednotlivých sektorov;
4.5 celková stratégia:
a) súčasný stav využívania energie celkovo a v členení podľa jednotlivých
sektorov;
b) plány a ciele:
- indikatívny záväzok zníženia emisií skleníkových plynov vyjadrený ako percentuálny podiel v poslednom roku platnosti stratégie (cieľovom roku) voči súčasnému stavu a absolútna hodnota plánovaného ročného znižovania v t/rok
od roku schválenia stratégie až po cieľový rok;
- plánované zníženie spotreby alebo potreby energie/využívanie energie z
obnoviteľných zdrojov energie/zníženie emisií skleníkových plynov podľa
jednotlivých sektorov;
- predpokladaný dopad na kvalitu životného prostredia najmä s ohľadom na
znečisťujúce látky do ovzdušia;
4.6 plánované aktivity a opatrenia po dobu platnosti stratégie:
a) dlhodobé ciele a úlohy:
- základný popis cieľov a úloh;
- určenie zodpovednosti;
- časový harmonogram vrátane hlavných míľnikov;
- predpokladané náklady v členení na verejné zdroje (EÚ, štátny rozpočet,
rozpočet samosprávy) a súkromné zdroje;
- predpokladaná úspora energie/využívanie energie z OZE;
- predpokladané zníženie emisií skleníkových plynov;
- predpokladané zníženie/zvýšenie základných znečisťujúcich látok do
ovzdušia;
Strana 2 z 13

b) krátkodobé a strednodobé opatrenia:
- stručný popis opatrenia;
- určenie zodpovednosti;
- časový harmonogram vrátane hlavných míľnikov;
- predpokladané náklady v členení na verejné zdroje (EÚ, štátny rozpočet,
rozpočet samosprávy) a súkromné zdroje;
- predpokladaná úspora energie/využívanie energie z OZE;
- predpokladané zníženie emisií skleníkových plynov;
- predpokladané zníženie/zvýšenie základných znečisťujúcich látok do
ovzdušia;
4.7 Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Banská Štiavnica v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla.
Členenie podľa jednotlivých sektorov:
a) budovy:
- budovy na bývanie (rodinné domy, bytové domy, polyfunkčné budovy);
- administratívne budovy;
- budovy hotelov a reštaurácií;
- budovy škôl a školských zariadení;
- športové haly a iné budovy určené na šport;
- budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby;
- budovy nemocníc a zdravotníckych zariadení;
- ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu;
b) verejné osvetlenie;
c) energetický priemysel najmä tepelná energetika (samostatne alebo ako
súčasť iných sektorov);
- priemysel s výnimkou energetického priemyslu;
d) doprava:
- verejná;
- individuálna;
- nákladná doprava;
- parkoviská
(možnosti vytvorenia nízkoemisných zón)
e) inteligentné mestá (smart cities)
- využitie komponentov inteligentných miest (Smart City) s dôrazom na
komponenty energia a životné prostredie – zelená infraštruktúra, odpadové
hospodárstvo, mobilita a budovy v meste
- pri navrhovaní opatrení identifikovať (označiť) opatrenia, ktoré sa týkajú
budov, zariadení a služieb verejného sektora. Pri jednotlivých opatreniach
zohľadniť sprísnené opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania
Zmluva o dielo (je prílohou č. 3 tejto Výzvy)
Návrh zmluvy je pre uchádzačov záväzný. Uchádzači nie sú oprávnení zmluvu bez
súhlasu verejného obstarávateľa dopĺňať, resp. akýmkoľvek spôsobom modifikovať.
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo spresniť návrh zmluvy s víťazom súťaže (aj
na návrh víťazného uchádzača), spresnenie sa nemôže dotýkať ceny.
6. Predpokladaná hodnota zákazky
30 000,00 € bez DPH
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
Mesto Banská Štiavnica
Termín dodania a realizácie strategického dokumentu bude dohodnutý pri podpise
zmluvy a bude dohodnutý podľa lehoty uvedenej v bode č. 8 tejto výzvy.
V priebehu realizácie Strategického dokumentu budú potrebné minimálne tri pracovné stretnutia s pracovným tímom verejného obstarávateľa. Konzultácie sa môžu realizovať aj telefonicky a e-mailom, v prípade potreby počas celej dĺžky realizácie projektu.
8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie
zmluvy
Lehota na realizáciu stratégie je verejným obstarávateľom určená na 10 mesiacov
(po sebe nasledujúcich) od podpísania zmluvy.
9. Financovanie predmetu zákazky:
Zákazka bude financovaná z finančných prostriedkov Európskej únie na základe
žiadosti o projektovú podporu v rámci OP Kvalita životného prostredia, kód výzvy:
OPKZP-PO4-SC441-2018- 39 a zo zdrojov verejného obstarávateľa.
10. Lehota na predloženie ponuky
Lehota na predloženie ponúk uplynie 22. februára 2019 o 14.00 h.
11. Spôsob predloženia ponuky
Uchádzač predkladá písomnú ponuku elektronicky (mailom) na adresu:
bozena.bacikova@gmail.com. Uchádzači predložia podpísané a opečiatkované
skeny dokladov. Ponuka musí byť zostavená podľa tejto Výzvy na predloženie ponuky.
E-mailovú správu s predloženou ponukou žiadame
PRE BS – súťažná ponuka
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označiť heslom STRATÉGIA

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk
Pri vyhodnocovaní ponúk sa postupuje podľa jediného kritéria - najnižšej ceny.
Ponuky, ktoré splnia podmienky účasti stanovené v tejto výzve budú vyhodnotené
podľa výšky celkovej navrhnutej ceny, na základe ktorej bude zostavené zostupné
poradie všetkých hodnotených ponúk. Ponuka s najnižšou celkovou navrhovanou
cenou bude zaradená na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky budú zoradené vo vzostupnom poradí, pričom ponuka s najvyššou celkovou navrhovanou cenou bude zaradená na posledné miesto.
13. Pokyny na zostavenie ponuky
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku, v písomnej forme tlačiarňou počítača, alebo písacím strojom.
Ponuka musí obsahovať:
a) List s identifikačnými údajmi uchádzača.
Poznámka: identifikačné údaje je potrebné uviesť v rozsahu: obchodný názov, sídlo
alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych
zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového účtu, kontaktná osoba, kontaktné telefónne číslo, príp. internetová adresa.

b) Vyplnený návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1 tejto
Výzvy - určenie celkovej ceny predmetu zákazky.
c) Vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 tejto
Výzvy.
d) Podpísaný návrh (sken) zmluvy o dielo (príloha č. 3).
Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok (prípadne všetkými
štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok), v závislosti od úpravy konania menom spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri.

14. Podmienky účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §
32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – uchádzač musí
byť oprávnený poskytovať službu v súlade s predmetom zákazky. V prípade právnických osôb sa jedná o predmet činnosti zapísaný v súlade s predmetom zákazky
napr. vo výpise z obchodného registra, u fyzických osôb napr. vo výpise zo živnostenského registra. Predloženie uvedeného dokladu o oprávnení poskytovať službu v
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súlade s predmetom zákazky sa nevyžaduje. Uchádzač nebude v prípade nepredloženia vylúčený v prípade, ak má aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na
stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo www.uvo.gov.sk alebo v inom, verejne
prístupnom registri. Oprávnenie uchádzača poskytovať službu si overí verejný obstarávateľ.
Predložená ponuka musí obsahovať doklady (podpísané oprávnenou osobou uchádzača ) podľa bodu 13 tejto Výzvy.
15. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk uplynie 30. 06. 2019
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby predĺžiť stanovenú lehotu
viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o predĺžení lehoty
viazanosti ponúk podľa ZoVO.
16. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi
Mgr. Božena Bačíková – osoba poverená realizáciou verejného obstarávania
Sídlo: J. Straku 11/6, 969 01 Banská Štiavnica,
e-mail: bozena.bacikova@gmail.com
: 0903 525 023
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk,
ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa postup zadávania zákazky vyhlásil
a nebolo možné ich predvídať.
Verejný obstarávateľ si oprávnenie na poskytnutie služby uchádzačov overí vo verejne prístupných registroch na internete (v obchodnom registri, v živnostenskom registri, inom registri, príp. v zozname podnikateľov vedenom UVO). V prípade potreby
víťazný uchádzač predloží na požiadanie verejného obstarávateľa doklad o oprávnení poskytovať služby v súlade s predmetom zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať víťazného uchádzača o podrobnú
špecifikáciu predmetu zmluvy, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu zmluvy o dielo.
Podrobná špecifikácia musí vychádzať z podrobného opisu predmetu zákazky uvedeného v bode 3. a 4 tejto výzvy.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta
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PRÍLOHA č.1

Návrh uchádzača na plnenie kritéria - najnižšej ceny
NÁZOV ZÁKAZKY:
Nízkouhlíková stratégia Mesta Banská Štiavnica – strategický dokument
Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Vyberte správnu možnosť:
- som platiteľ DPH
- nie som platiteľ DPH
Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky.
Cena bez DPH

Cena celkom
vrátane DPH

DPH

(neplatitelia DPH
uvádzajú konečnú cenu)

Celková cena
za predmet zákazky

Údaje uvedené v tabuľke budú zverejnené pri otváraní ponúk.
Cenu uvedenú inde v ponuke, pokiaľ bude iná ako v tejto tabuľke, bude verejný obstarávateľ považovať za výsledok matematickej chyby.
Prehlásenie uchádzača:
Uvedená cena je konečná cena za kompletné dodanie predmetu zákazky.
Miesto a dátum:

podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača
(vypísať meno, priezvisko)
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PRÍLOHA č.2

Vyhlásenie
o súhlase s podmienkami súťaže
Uchádzač : ...............................................................................................................
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami súťaže na predmet zákazky Nízkouhlíková stratégia Mesta Banská Štiavnica – strategický dokument, ktoré určil verejný
obstarávateľ vo Výzve na predkladanie ponúk .
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
.
Dátum: .........................................

Podpis: ............................................
vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača
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PRÍLOHA č.3

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:
Názov spoločnosti:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
IČO:
DIČ:
IČ-DPH:
Spoločnosť zapísaná:
a
1.2 Objednávateľ:
Názov organizácie: Mesto Banská Štiavnica
Sídlo:
Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca: Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta
Bankové spojenie: VUB a. s.
Číslo účtu:
SK53 0200 0000 0000 1452 5422 (vlastné zdroje)
SK43 0200 0000 0040 1261 5051 (finančné prostriedky z NFP)
IČO:
00320501
DIČ:
2021107308
Oprávnená osoba na rokovanie: Ing. Ivana Ondrejmišková
RNDr. Zuzana Šušková
Článok II.
Predmet zmluvy
2.1 Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodať objednávateľovi kompletnú
nízkouhlíkovú stratégiu Mesta Banská Štiavnica - strategický dokument spracovaný
s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov a akčného plánu udržateľného
energetického rozvoja v súlade s ÚP a PHaSR Mesta Banská Štiavnica vrátane
SWOT analýzy v rámci projektu s názvom „Nízkouhlíková stratégia mesta Banská
Štiavnica – strategický dokument; Operačný program Kvalita životného prostredia,
kód výzvy: OPKZP-P04-SC441-2018-39.
2.2 Zhotoviteľ je víťazom verejného obstarávania, zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom Nízkouhlíková stratégia Mesta Banská Štiavnica – strategický dokument.
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2.3 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi strategický dokument, ktorý bude obsahovať :
- zhrnutie cieľov a výsledkov stratégie vrátane opisu regionálneho využitia nízkouhlíkovej stratégie;
- stručný popis a charakteristiku územia, pre ktoré je stratégia vypracovaná;
- identifikáciu relevantného orgánu, ktorý bude stratégiu schvaľovať a spôsob schvaľovania stratégie;
- bilancie emisií skleníkových plynov vrátane zohľadnenia dopadu na znečisťujúce
látky do ovzdušia:
- celkovú stratégiu:
- plánované aktivity a opatrenia po dobu platnosti stratégie:
- aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Banská Štiavnica v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu
následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla.
Článok III.
Kúpna cena
3.1 Kúpna cena za predmet zmluvy podľa článku II. je stanovená podľa zákona č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena je konečná a záväzná. Zhotoviteľ predmet zmluvy dodá v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene.
3.3 Cena predmetu zmluvy je:
Zmluvná cena za celý predmet zákazky bez DPH:
20 % DPH:
Zmluvná cena za celý predmet zákazky vrátane DPH:
slovom:

-€
-€
-€

Článok IV.
Čas plnenia a miesto dodania
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy do 10
mesiacov od podpisu zmluvy.
4.2 Objednávateľ prevezme predmet zmluvy po predchádzajúcej výzve zhotoviteľa v
mieste určenom zástupcom Mesta Banská Štiavnica v Banskej Štiavnici.
4.3 Predmet zmluvy prevezmú splnomocnení zamestnanci mesta Banská Štiavnica.
4.4 O prevzatí predmetu zmluvy bude vystavený odovzdávací a preberací protokol,
ktorý musí byť podpísaný oboma účastníkmi.
Článok V.
Fakturačné a platobné podmienky
5.1 Kúpna cena predmetu zmluvy dojednaná v článku III. tejto zmluvy je splatná na
základe faktúr/y zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený objednávateľovi vystaviť faktúru
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na základe aj čiastkového plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy v
súlade s platobnými podmienkami dohodnutými v bode 5.2 a následne tohto článku.
5.2 Termín splatnosti faktúr vystavených zhotoviteľom podľa tejto zmluvy zmluvné
strany dojednali tak, že faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej vystavenia.
5.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi pre daňový doklad, inak je objednávateľ oprávnený
faktúru v lehote splatnosti zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej, správne vystavenej faktúry objednávateľovi.
5.4 Objednávateľ uhradí dojednanú kúpnu cenu zhotoviteľovi po prevzatí predmetu
zmluvy na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Prílohou faktúry bude preberací
protokol podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných strán a povereným
pracovníkom mesta Banská Štiavnica.
Článok VI.
Zabezpečenie záväzkov
6.1 Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa článku V. vzniká objednávateľovi
povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,5% z celkovej sumy kontraktu uvedenej v bode III.
6.2 V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu zmluvy
má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z
celkovej sumy kontraktu uvedenej v bode III.
Článok VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
7.1 Zhotoviteľ je povinný:
7.1.1 odovzdať predmet zmluvy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne v bezchybnom stave
7.1.2 pri odovzdávaní predmetu zmluvy ho odovzdať splnomocnenému zamestnancovi objednávateľa protokolárne v mieste dodania predmetu zmluvy podľa článku lV.
bod 4.2 zmluvy.
7.1.3 zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s
plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých úkonoch súvisiacich s kontrolou počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Oprávnené osoby sú najmä:
7.1.4
a/ Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b/ Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c/ Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d/ Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e/ Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a európskeho dvora audítorov,
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f/ Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a/ až d/ v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu realizácie Strategického dokumentu zúčastniť
sa minimálne na troch pracovných stretnutiach s pracovným tímom objednávateľa.
7.3 Objednávateľ sa zaväzuje v priebehu realizácie strategického dokumentu poskytnúť zhotoviteľovi konzultácie telefonicky a e-mailom, v prípade potreby, počas
celej dĺžky realizácie projektu.
7.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy v prípade nepridelenia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v
rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4SC441-2018-39.
7.5 Objednávateľ je povinný na výzvu zhotoviteľa prevziať predmet zmluvy v dohodnutom termíne v sídle objednávateľa, alebo na mieste určenom mestom Banská
Štiavnica podľa článku IV. bodu 4.2 tejto zmluvy. Ak predmet plnenia zhotoviteľ
ukončí pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje ho prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
Článok VIII.
Prevod práv
8.1 Okamihom dodania predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy je podpísanie
a datovanie preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
8.2 Objednávateľ sa stáva vlastníkom predmetu zmluvy po protokolárnom prevzatí
predmetu zmluvy.
Článok IX.
Zodpovednosť za vady
9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy nemá vady, ktoré by znižovali
jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
9.2 Za prípadné vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo počas záručnej doby v plnej
miere zodpovedá zhotoviteľ.
9.3 Počas záručnej doby zhotoviteľ neodkladne a na vlastné náklady vykoná nápravu vady, za ktorú zodpovedá.
9.4 Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov od protokolárneho prevzatia
predmetu zmluvy splnomocneným zamestnancom mesta Banská Štiavnica.
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Článok X.
Záverečné ustanovenia
10.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
10.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mat' písomnú formu a
musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
10.3 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto
zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
10.4 Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží 2 vyhotovenia.
10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Banská
Štiavnica a súčasne po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky,
ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t. j. po doručení správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi
nenávratného finančného príspevku.
Banská Štiavnica dd.mm.2019

...............dd.mm.2019

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta
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