Výzva na predloženie cenovej ponuky
spracovaná v zmysle § 9 ods.9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
1. Predmet zákazky: ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI A INVESTIČNÝ ZÁMER - KRYTÁ
PLAVÁREŇ A KRYTÁ ĽADOVÁ PLOCHA
2. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov:
Mesto Komárno
IČO:
00 306 525
Sídlo:
Nám. gen. Klapku č.1
v zastúpení: MUDr. Anton Marek, primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Arch. Katalin Besse, poverená osoba uskutočnením výberu
dodávateľa
Telefón: +421 903493233
E-mail:
kbesse@komarno.sk
3. Opis a rozsah zákazky:

Predmetom je štúdia a spracovanie investičného zámeru, za účelom posúdenia
realizovateľnosti vybudovania a prevádzkovania krytej ľadovej plochy a krytej
plavárne ako súvisiace stavebné objekty, s posúdením optimálneho energetického
využitia. ( príloha č.2 )
71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
4. Predpokladaná hodnota zákazky: nepresiahne hodnotu podľa § 9 ods. 9 zákona
o verejnom obstarávaní
5. Typ zmluvy: Zmluva o dielo. ( príloha č. 4 )
6. Rozdelenie predmetu zákazky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej ponuky.
7. Variantné riešenie:
Umožňuje sa.
8. Termín plnenia:
09/2013 - 12/2013
9. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného
obstarávateľa. Preddavok sa neposkytuje.
10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie ponuky:
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie ponuky so
svojou prílohou č. 1. - návrh na plnenie kritérií.
11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 24.09.2013 do 12:00 hod.
miestneho času. Cenová ponuka bude doručená poštou na adresu: Mestský úrad
v Komárne, Odbor rozvoja, oddelenie Územného plánu a výstavby, Ing. Arch. Katalin
Besse, Nám. Gen. Klapku č. 7, 94501 Komárno, alebo osobne do podateľne MsÚ.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu (ďalej len "obálka").
Obálka s ponukou musí byť uzatvorená, prípadne zapečatená, zabezpečená proti
nežiaducemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi:
− adresa uvedená v bode 11 tejto výzvy,

−

adresa uchádzača ( jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
označenie: "Verejné obstarávanie – štúdia uskutočniteľnosti – neotvárať“
12. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať sumarizačný formulár podľa prílohy č. 1, prehlásenie uchádzača
podľa prílohy č. 3, podpísaný návrh zmluvy o dielo s vyplnenými údajmi podľa prílohy č.
4. Zmluva nesmie obsahovať žiadne ustanovenia, ktoré by verejného obstarávateľa
znevýhodňovali, resp. boli v jeho neprospech a musí obsahovať hodnotiace kritériá.
13. Podmienky účasti uchádzačov:
Oprávnenie realizovať predmet zákazky (overená kópia výpisu z Obchodného registra,
resp. iný rovnocenný doklad )
14. Víťaz zákazky sa zaväzuje:
Doručiť verejnému obstarávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a
požiadavky na predmet zákazky podľa bodu 12 tejto výzvy v listinnej podobe do troch
pracovných dní od doručenia informácie o úspešnosti ponuky.
15. Kritéria na hodnotenie predložených cenových ponúk - ekonomicky
najvýhodnejšia ponuka:
Kritériá výberu najvhodnejšej ponuky a spôsob vyhodnotenia:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 1 - najnižšia cena s DPH =
70 bodov
Konečná celková cena za celý rozsah predmetu zákazky vrátane DPH, ktorou sa
rozumie konečná cena poskytnutia predmetu zákazky vrátane DPH, všetkých súvisiacich
nákladov a ostatných odvodov v krajine obstarávateľa vo výške platnej ku dňu výzvy na
podanie ponuky. Uchádzač s najnižšou cenou s DPH získa 70 bodov, pri ostatných sa
určí úmerou podľa nasledovného vzorca:
Body = ( najnižšia cenová ponuka / daná finančná ponuka ) X 70.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 2 - výška zmluvnej pokuty za každý deň
omeškania pri nedodržaní termínu ukončenia stavebných prác =
15 bodov
Uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu zmluvnú pokutu v EUR za každý deň omeškaní a pri
nedodržaní termínu ukončenia stavebných prác získa 15 bodov, pri ostatných sa určí
úmerou podľa nasledovného vzorca:
Body = ( daná ponuka / najvyššia zmluvná pokuta ) X 15.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 3 – Počet dní realizácie =
15 bodov
Uchádzač, ktorý ponúkne najkratší čas realizácie stavebných prác získa 15 bodov, pri
ostatných sa určí úmerou podľa nasledovného vzorca:
Body = ( najkratšia lehota výstavby / daná ponuka ) X 15.
Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a získa najvyšší počet bodov bude vyhodnotený
ako úspešný uchádzač, u ďalších ponúk sa určí poradie.
16. Použitie elektronickej aukcie:
nie
17. Lehota viazanosti ponúk:
15.10.2013

V Komárne dňa 18.09.2013
Za verejného obstarávateľa

Ing. Arch. Katalin Besse

Príloha č. 1

Vzor – návrh na plnenie kritérií – predložiť v ponuke

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
sumarizačný formulár
údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk v súlade s ust. § 41 ods.1 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní pre zadávanú podprahovú zákazku verejnou súťažou
s názvom:
„ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI A INVESTIČNÝ ZÁMER - KRYTÁ PLAVÁREŇ A KRYTÁ
ĽADOVÁ PLOCHA“

Obchodné meno uchádzača

……….......................................................

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

………………............................................

IČO:

………………………………………………

Štatutárny zástupca:

………………………………………………

E-mail:

.................................................................

Telefón:

.................................................................

Kritérium:
1. Zmluvná cena za komplexnú dodávku s DPH

...................... EUR

2. Výška zmluvnej pokuty v EUR za každý deň omeškania

...................... EUR

3. Počet dní realizácie:

....................... dní

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach
ponuky. V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže
vylúčená.

Podpis a pečiatka

Príloha č. 2 Opis a rozsah zákazky:
Predmetom je štúdia a spracovanie investičného zámeru, za účelom posúdenia
realizovateľnosti vybudovania a prevádzkovania krytej ľadovej plochy a krytej
plavárne ako súvisiace stavebné objekty, s posúdením optimálneho energetického
využitia.
71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
Predmet bude vypracovaný v zmysle nasledovných krokov a kritérií:
1. Štúdia umiestnenia a stavebného riešenia stavieb
Výsledkom bude vhodné riešenie umiestnenia a predbežný návrh stavebného riešenia
objektov krytej ľadovej plochy a krytej plavárne, ako súvisiace stavebné objekty
s optimálnym energetickým prepojením. Riešenie musí byť v súlade s platným územným
plánom mesta Komárno.
2. Investičný zámer
2.1 Popis jednotlivých návrhov a riešení
2.2 Posúdenie / Porovnanie návrhov a riešení
2.3 Spracovanie rozpočtu preferovaného návrhu
2.4 Financovanie
2.5 Prevádzka
2.6 Záver
Obsah:
- Štúdia umiestnenia a stavebného riešenia bude obsahovať:
Situačné výkresy, základné pôdorysy, prevádzkové diagramy, výkazy plôch,
špecifikácie stavebných konštrukcií , pohľady a vizualizácie – v dvoch variantoch.
- Investičný zámer v zmysle hore uvedených krokov a kritérií bude mať nasledovný obsah:
1. Úvod
2. Parametre projektu
3. Lokalita
3.1 Širšie Vzťahy
3.2 Dostupnosť
4. Súčasný stav predmetného územia
5. Územnú plán mesta / posúdenie predmetného územia
6. SWOT analýza
7. Analýza Projektu / Koncept
7.1 Urbanisticko - architektonická štúdia
7.2 Rozpočet projekčných nákladov
7.3 Rozpočet stavebných nákladov
7.4 Prevádzkové náklady
7.5 Energetická bilancia
7.6 Návrh súčinnosť / Porovnanie využitia obnoviteľných zdrojov
7.7 Ostatné náklady
8. Harmonogram
9. Financovanie
9.1 Štruktúra financovania
9.2 Príjmy projektu
9.3 Positioning a cieľová skupina
9.4 Cash Flow
10. Záver

Príloha č. 3 – Vzor – vyhlásenie uchádzača

VYHLÁSENIE
Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky:
„ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI A INVESTIČNÝ ZÁMER - KRYTÁ PLAVÁREŇ
A KRYTÁ ĽADOVÁ PLOCHA“
1. Ktoré určil obstarávateľ v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé
a úplné.
3. (týka sa iba skupiny - obchodné meno, adresa alebo sídlo a osoba oprávnená konať za
skupinu)
............................................
............................................
............................................
vyhlasujeme, že v predmetnej verejnej súťaži vytvárame skupinu. V prípade prijatia našej
ponuky zo strany obstarávateľa podľa § 44 zákona č. 25/2006 Z. z. vyhlasujeme, že ešte
pred prijatím zmluvy vytvoríme právnu formu s právnou subjektivitou.

Skupina
splnomocňuje

..........................................................................................................................
( obchodné meno, adresa alebo sídlo a osoba oprávnená konať za skupinu )
za oprávneného konať a podpisovať za skupinu vo veciach týkajúcich sa uvedeného
predmetu zákazky.

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

meno, priezvisko, titul, funkcia a odtlačok pečiatky

( v prípade skupiny za každého člena skupiny notárom overený podpis osoby ( osôb )
oprávnenej konať za uchádzača )

Príloha č. 4 – Obchodné podmienky – zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO č. .../2013
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1
Objednávateľ :
Sídlo :
Štatutárny orgán :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón :
E-mail :

Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
MUDr. Anton Marek, primátor mesta
00 306 525
2021035731
OTP Banka Slovensko, a.s.
7408930/5200
035/2851212
primator@komarno.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
1.2
Zhotoviteľ :
Sídlo :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón :
E-mail :
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Článok II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE
2.1.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:
cenová ponuka víťazného uchádzača v procese zadania zákazky s nízkou hodnotou
na výkon projektovej činnosti vo veci:
– vypracovanie dokumentácie na akciu:
„Štúdia realizovateľnosti a investičný zámer
KRYTÁ PLAVÁREŇ A KRYTÁ ĽADOVÁ PLOCHA “

2.2.

Východiskové údaje:
Názov: „Štúdia realizovateľnosti a investičný zámer„Krytá plaváreň a krytá ľadová
plocha“
Miesto stavby: Komárno, v súlade s platným územným plánom mesta
Investor: Mesto Komárno
Právny vzťah k nehnuteľnosti: vlastník

Článok III.
PREDMET PLNENIA
3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve pre
objednávateľa zabezpečí vypracovanie štúdie a investičného zámeru za účelom
posúdenia realizovateľnosti vybudovania a prevádzkovania krytej plavárne a
súvislosti s pridruženým stavebným objektom krytej ľadovej plochy, a to v súlade
s cenovou ponukou zo dňa xxxx.2013, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
3.2.
Predmet - Štúdia realizovateľnosti a investičný zámer „Krytá plaváreň a krytá ľadová
plocha“, ktoré budú dodané v štyroch vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x
v elektronickej forme na CD nosiči v slovenskej verzii.
3.2.1. Predmet bude vypracovaný v zmysle nasledovných krokov a kritérií:
- Štúdia umiestnenia a stavebného riešenia stavieb
Výsledkom bude vhodné riešenie umiestnenia a predbežný návrh stavebného
riešenia objektov krytej ľadovej plochy a krytej plavárne, ako súvisiace stavebné
objekty s optimálnym energetickým prepojením. Riešenie musí byť v súlade s
platným územným plánom mesta Komárno.
- Investičný zámer
2.7 Popis jednotlivých návrhov a riešení
2.8 Posúdenie / Porovnanie návrhov a riešení
2.9 Spracovanie rozpočtu preferovaného návrhu
2.10 Financovanie
2.11 Prevádzka
2.12 Záver
3.2.2. Predmet bude obsahovať nasledujúce časti:
- Štúdia umiestnenia a stavebného riešenia bude obsahovať:
Situačné výkresy, základné pôdorysy, prevádzkové diagramy, výkazy plôch,
špecifikácie stavebných konštrukcií, pohľady a vizualizácie – v dvoch variantoch.
- Investičný zámer v zmysle hore uvedených krokov a kritérií bude mať nasledovný
obsah:
11. Úvod
12. Parametre projektu
13. Lokalita
13.1 Širšie Vzťahy
13.2 Dostupnosť
14. Súčasný stav predmetného územia
15. Územnú plán mesta / posúdenie predmetného územia
16. SWOT analýza
17. Analýza Projektu / Koncept
17.1 Urbanisticko - architektonická štúdia
17.2 Rozpočet projekčných nákladov
17.3 Rozpočet stavebných nákladov
17.4 Prevádzkové náklady
17.5 Energetická bilancia
17.6 Návrh súčinnosť / Porovnanie využitia obnoviteľných zdrojov
17.7 Ostatné náklady
18. Harmonogram
19. Financovanie
19.1 Štruktúra financovania
19.2 Príjmy projektu
19.3 Positioning a cieľová skupina
19.4 Cash Flow
20. Záver
3.3.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať v dohodnutom termíne
a v rozsahu plnenia a zaplatiť za dielo cenu dohodnutú podľa článku V. tejto zmluvy.

3.4.

3.5

Pri vypracovaní štúdie zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a riadiť sa východiskovými podkladmi
objednávateľa.
Predmet plnenia musí byť vypracovaný tak, aby bola podkladom pre vypracovanie
projektovej dokumentácie a realizáciu stavebných prác.
Článok IV.
ČAS PLNENIA

4.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu
čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy najneskôr do xx pracovných dní od podpísania tejto
zmluvy.

4.2.

Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený vypracovaním a odovzdaním „štúdie
realizovateľnosti a investičného zámeru“ objednávateľovi poštou, prípadne osobným
odovzdaním s potvrdením objednávateľa o prevzatí.
Článok V.
CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a nemennej cene diela, ktorá je stanovená
v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení
neskorších predpisov, za dohodnutých podmienok vo výške:
................................. EUR
(slovom: .................................................................... eur a ...................... centov ),
Cena spolu bez DPH ................... EUR
DPH 20 % .................. EUR
Cena diela celkom ................... EUR
V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené so splnením
záväzkov podľa tejto zmluvy vrátane dopravných nákladov. Zhotoviteľ je povinný
všetky práce a výkony, ktoré mal pri spracovaní cenovej ponuky z pohľadu svojej
odbornosti kalkulovať do ceny, vykonávať ako súčasť plnenia tejto zmluvy na vlastné
náklady.
Podkladom pre úhradu finančných prostriedkov bude riadne vystavená faktúra
zhotoviteľa.
Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi v prípade, že
faktúra nemá vecné a formálne nedostatky.
Po riadnom odovzdaní predmetu diela zhotoviteľ je oprávnený na zaplatenie
dohodnutej ceny diela podľa čl. V. bod 5.1. tejto zmluvy.
Predmet plnenia tejto zmluvy sa stáva vlastníctvom objednávateľa dňom úplného
zaplatenia dojednanej ceny podľa bodu 5.1. na základe faktúry zhotoviteľa.
Cena dohodnutá podľa čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy obsahuje dodávku predmetu
plnenia v štyroch vyhotoveniach. Cena za dodanie ďalších vyhotovení na základe
požiadavky objednávateľa sa stanoví podľa počtu vyhotovení, pričom cena za jedno
vyhotovenie sa vypočíta nasledovne :
– výkresová časť – prenásobením počtu A4 sumou 0,20 eur/1xA4
– písomnosti – prenásobením počtu A4 sumou 0,10 eur/1xA4.
Táto cena obsahuje dodanie predmetu – štúdie v elektronickej podobe: dodanie
a vyhotovenie CD – nosiča s údajmi vo formáte PDF, resp. DXF, alebo iný vektorový
formát pre výkresovú časť.

Článok VI.
ZMLUVNÉ POKUTY
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1. v termínoch uvedených
v článku IV. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške xx % z ceny
diela za každý deň omeškania.
Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa čl.
VII. bod 7.5., je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za
každý deň omeškania.
Ak objednávateľ nezaplatí prevzatú faktúru riadne vystavenú podľa článku V. tejto
zmluvy v lehote splatnosti dohodnutej v článku V. bodu 5.4. tejto zmluvy, zaplatí
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z vyfakturovanej ceny za každý
omeškaný deň.
Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie náhrady
škody.
Článok VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený za podmienok
uvedených v tejto zmluve, a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať
vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich
použití trval.
Pre prípad vady predmetu plnenia dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa
požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť
iného dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez
zbytočného odkladu najneskôr do 10 dní od písomného uplatnenia oprávnenej
reklamácie objednávateľom. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj
reklamácia podaná elektronicky (e-mailom) a zároveň listovou zásielkou.
V prípade, že vadou predmetu plnenia, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, vznikne
objednávateľovi škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu objednávateľovi uhradiť.
Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný
uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa,
uvedenému v článku I. tejto zmluvy.
Záručná doba na dielo je 36 mesiacov a začína plynúť dňom písomného odovzdania
diela objednávateľovi.
Článok VIII.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1
8.2

8.3

Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zákonníka.
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípadoch:
a) ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie
dodatočne stanovená lehota na plnenie,
b) ak objednávateľ rozhodne o zastavení prác na spracovávanom predmete plnenia.
Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak objednávateľ odmietne
poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto

zmluve. Tieto okolnosti zhotoviteľ je povinný podrobne dokladovať a špecifikovať.
V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednávateľa,
objednávateľ je oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 %
z dohodnutej ceny diela uvedeného v článku V. bod 5.1 tejto zmluvy.
8.5
Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne
a nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
8.6
Práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien
v preukázateľnom rozsahu.
8.7
Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií a náhrady
škody.

8.4

Článok IX.
ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA
9.1

9.2
9.3
9.4

9.5
9.6

9.7

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať všeobecné záväzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených
pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov
štátnej správy.
Východiskové podklady a zdrojové súbory zostávajú v archíve zhotoviteľa.
Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi
zástupcami oboch zmluvných strán.
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov
platných na území Slovenskej republiky.
Táto zmluva je vyhotovená pod č. xxxxxxxxx/OUPAV/2013, v štyroch vyhotoveniach,
z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke
objednávateľa.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne
prečítali a s jej obsahom súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej
vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

v Komárne, dňa

v Komárne, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.........................................................
xxxxxx

.........................................................
MUDr. Anton Marek
primátor mesta Komárno

