
Príloha č. 4: Návrh zmluvy 

 

Minimálny zoznam zmluvných podmienok, ktoré bude obsahovať uchádzačom predložený 

návrh  Zmluvy: 

Zmluva o dielo číslo: ....................... 
 
uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších 

predpisov 
  

I. Zmluvné strany 
 
Objednávateľ: 
 

Názov organizácie: Mesto Nitra 

Sídlo organizácie: Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 

IČO:   00308307 

DIČ:   2021102853 

IČ DPH:   SK 2021102853 

 V zastúpení:  Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. – primátor mesta Nitra 

 Bankové spojenie:  Slovenská Sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu:   5036677737/0900 

Zhotoviteľ: 
 

Názov organizácie:  

Sídlo organizácie:  

IČO:    

DIČ:    

 V zastúpení:   

 Bankové spojenie:   

číslo účtu:    

 

II. Predmet zmluvy  

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie externého manažmentu – riadenie projektu „Podpora 

separovaného zberu pre zložky komunálneho odpadu v meste Nitra“. Podrobnosti o 

predmete zákazky na nachádzajú v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

2. Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa  vypracovať, objednávateľovi doručiť a systémom 

ITMS odoslať  dokumenty v termínoch a špecifikácii uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 



3. Objednávateľ  sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť za riadne a včas dodaný 

predmet zmluvy  Objednávateľovi cenu za dielo v súlade s podmienkami a spôsobom 

uvedeným nižšie.  

III. Cena za dielo a platobné podmienky 

1. Cena za dielo je výsledkom postupu verejného obstarávateľa v zmysle § 9, ods. 9 zákona 
č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon)  s názvom zákazky „Zabezpečenie externého 
manažmentu pre projekt „Podpora separovaného zberu pre zložky komunálneho odpadu v 
meste Nitra“:  

 
 

Cena bez DPH:    ................................  EUR  .................................. slovom eur 
Výška DPH:  ................................  EUR  .................................. slovom eur 
Cena s DPH:  ................................  EUR  .................................. slovom eur 

 
Podrobné zloženie ceny za dielo je uvedené v prílohe č. 2.: Rozpočet. Dohodnutá cena za 
dielo je konečna, nemôže sa meniť a zahŕňa všetky poplatky zhotoviteľa súvisiace so 
zhotovením diela.  
 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo riadne a včas a to nasledovným spôsobom: 
 

Zhotoviteľ po dodaní zhotoveného predmetu zmluvy objednávateľovi vystaví a doručí faktúru 
so splatnosťou 30 dní odo dňa jej vystavenia, na základe riadneho preberajúceho protokolu k 
predmetu zmluvy.  
 
Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu predmetu zmluvy na základe vzájomne 
potvrdeného čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade, ak preinvestovaná 
čiastka dosiahne minimálne 20 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada. 
 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Prílohou faktúry 
musí byt kópia preberacieho protokolu potvrdeného (pečiatka a podpis) zástupcom 
Zhotoviteľa a zástupcom Objednávateľa. 
 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom pripísania 
príslušnej finančnej čiastky na účet Zhotoviteľa. 
 

IV. Dodacia lehota a dodacie podmienky 

1. Termín dodania: Termíny dodania predmetu zmluvy sú špecifikované v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy. Miesto plnenia: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 

2. Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza zo Zhotoviteľa na 
Objednávateľa momentom jeho prevzatia zástupcom Objednávateľa. 
 

V. Povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy na základe platnej zmluvy o dielo. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť  cenu za dielo vo výške a spôsobom dohodnutým v článku 

II. Zmluvy a prevziať predmet zmluvy spôsobom dohodnutým v čl. II a III Zmluvy. 



3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so 
zhotovovaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými 
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon 
kontroly/auditu sú najmä: 
 
a) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako poskytovateľ nenávratného 

finančného príspevku č. 032/4.1MP/2013 pre kupujúceho v rámci projektu „Podpora 
separovaného zberu pre zložky komunálneho odpadu v meste Nitra. 

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. 
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 
 

VI. Vady diela a ich oprava 

1. V prípade, že bude akýkoľvek z dokumentov uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy vrátený na 
prepracovanie z dôvodu doplnenia, chyby alebo nepresnosti, Zhotoviteľ  je povinný 
bezodkladne po doručení výzvy zo strany Objednávateľa vypracovať jeho doplnenie, opravu 
alebo spresnenie. Doplnený, opravený alebo spresnený dokument doručí bezodkladne 
objednávateľovi a odošle ho prostredníctvom ITMS portálu.  
 

VII. Sankcie a zmluvné pokuty 

1. V prípade omeškania dodávky predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote zaplatí 

Zhotoviteľ  Objednávateľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty 

predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry zo strany Objednávateľa, zaplatí  

Objednávateľ Kupujúcemu pokutu vo výške 0,05 % z  fakturovanej ceny za dielo a to aj za 

každý začatý deň omeškania. 

VIII. Platnosť a účinnosť zmluvy a ukončenie Zmluvy 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke Objednávateľa, 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 9 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy a končí: 
 
a) riadnym a včasným splnením povinností zmluvných strán, 
b) odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok 

 
3. Žiadna zmluvná strana nemá právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. 
4. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia 

druhou zmluvnou stranou alebo v prípade ustanovenom v Zmluve a to písomným 
oznámením o odstúpení. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak: 
 
a) sa Zhotoviteľ  omešká o viac ako 20 pracovných dní s dodaním predmetu zmluvy alebo 
b) Objednávateľ neprevezme predmet zmluvy ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Zhotoviteľ 

určí po uplynutí lehoty uvedenej v čl. III Zmluvy 
 



IX Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dnom podpísania oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť dnom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle 
Objednávateľa. 

2. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Po podpise Zmluvy obdrží každá zo 
zmluvných strán po dvoch (2) rovnopisoch. 

3. Zmluva môže byt doplnená alebo zmenená len písomnými a číslovanými dodatkami k 
Zmluve, podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmene adresy, bankového spojenia a iných 
podstatných záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu podľa tejto Zmluvy. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a 
zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek 
omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
Prílohy: 

Príloha č. 1.: Špecifikácia predmetu zmluvy 
Príloha č. 2.: Rozpočet 
 

V Nitre dňa ......................... 

 

    Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.              
        primátor mesta Nitra                    zhotoviteľ 
  



Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky 

Úspešný uchádzač zabezpečí externý manažment – riadenie projektu „Podpora separovaného zberu 
pre zložky komunálneho odpadu v meste Nitra“. realizovaného v rámci projektu financovaného z 
fondov Európskej únie: Operačný program - Životné prostredie, Prioritná os 4, Opatrenie 4.1 
Odpadové hospodárstvo a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov a to v zmysle podmienok 
tejto výzvy. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača vypracovať, verejnému obstarávateľovi 
doručiť a systémom ITMS odoslať nasledovné: 
 
Priebežné monitorovacie správy: 

Počet: 2 
Frekvencia: každých 6 mesiacov do 15. dňa nasledujúceho mesiaca 

Termín predloženia na RO pre OPŽP: k 15.12.2013 a k 15.02.2014 
 

Záverečná monitorovacia správa: 
 Počet: 1 

Termín predloženia na RO pre OPŽP: do 150 dňa nasledujúceho mesiaca  po ukončení 
projektu – termín ukončenia projektu oznámi verejný obstarávateľ  najneskôr 14 dní pred 
plánovaným ukončením projektu.. 
 

Žiadosti o platbu: 
 Počet: 3 

Spôsob: predfinancovanie 
 Frekvencia: každé 3 mesiace do 15. dňa nasledujúceho mesiaca 
 Termín predloženia na RO pre OPŽP: k 15.09.2013, k 15.12.2013 a k 15.02.2014 
 
Zúčtovanie žiadosti o platbu: 
 Počet: 3 

Frekvencia: každé 3 mesiace do 15. dňa nasledujúceho mesiaca 
 Termín predloženia na RO pre OPŽP: k 15.09.2013, k 15.12.2013 a k 15.02.2014 
 
Záverečná žiadosť o platbu: 
 Počet: 1 

Spôsob: refundácia 
Termín predloženia na RO pre OPŽP: do 30 dňa nasledujúceho mesiaca  po ukončení projektu 
– termín ukončenia projektu oznámi verejný obstarávateľ  najneskôr 14 dní pred plánovaným 
ukončením projektu.. 

 
 
V prípade, že bude akýkoľvek z vyššie uvedených dokumentov vrátený na prepracovanie z dôvodu 
doplnenia, chyby alebo nepresnosti, úspešný uchádzač  je povinný bezodkladne po doručení výzvy zo 
strany verejného obstarávateľa vypracovať jeho doplnenie, opravu alebo spresnenie. Doplnený, 
opravený alebo spresnený dokument doručí bezodkladne verejnému obstarávateľovi a odošle ho 
prostredníctvom ITMS portálu. 
 
 
 

 

 
  



Príloha č. 2: Rozpočet 

 

Položka 
Cena za 1 ks 

bez DPH 
Množstvo 

Cena bez 
DPH 

Cena s DPH 

Priebežné monitorovacie správy  2   

Záverečná monitorovacia správa  1   

Žiadosti o platbu  3   

Zúčtovanie žiadosti o platbu  3   

Záverečná žiadosť o platbu  1   

Spolu:   

 

 

 

 


