
                                                              
MESTO NITRA 

  

Mestský úrad v Nitre 

 

 

 

 
Adresa: Mestský úrad   tel. spoj.: (037) 6502 kl.: 111         fax: (037) 6502 331 

  Štefánikova tr. 60      

  950 06 Nitra      
 

Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje/linka  Nitra 

            Daniš/0911483296              14.07.2020 

 

Vec 

Výzva na predloženie ponúk 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Mesto Nitra 

Adresa: Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 

IČO:  00308307 

IČ DPH: SK2021102853 

Kontaktná osoba:  

Vo veciach procesu VO - Ing. Lukáš Daniš, 0911 483 296, danis.lukas@msunitra.sk 

Vo veciach predmetu zákazky - Ing. arch. Viktor Šabík, AA 037/65 02 116, sabik@msunitra.sk 

 

2. Názov zákazky: 

„Participácia procesu tvorby podkladov pre zadanie Územného plánu mesta Nitra“ 

 

3. Typ zákazky a druh postupu: 

Typ zákazky: Civilná zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb. 

Druh postupu zadávania zákazky: Podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

4. Typ zmluvy: 

Zmluva na poskytnutie služby. 

 

5. Miesto dodania: 

Mesto Nitra  

 

6. Opis predmetu zákazky: 
 

Predmetom obstarávania je participácia procesu tvorby podkladov pre zadanie Územného plánu 

mesta Nitra – pozostávajúcich zo služieb bližšie špecifikovaných v Tabuľke č.1, ktorá je prílohou 

tejto výzvy. 

 

7. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky: 23.800,00€ bez DPH 

 

 

8. Variantné riešenia a možnosť rozdelenia zákazky: 

Ponuka s variantným riešením nebude prijatá. 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 



                                                              
MESTO NITRA 

  

Mestský úrad v Nitre 

 

 

 

 
Adresa: Mestský úrad   tel. spoj.: (037) 6502 kl.: 111         fax: (037) 6502 331 

  Štefánikova tr. 60      

  950 06 Nitra      
 

9. Podmienky účasti: 

- Osobné postavenie  

a) podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že je 

oprávnený  poskytovať služby ako je predmet zákazky. 

Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní 

doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

 

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným 

vyhlásením.(Príloha č.1) 

 

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e),  nakoľko  

verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa 

osobitného predpisu. Uvedené platí iba v prípade, že uchádzač má sídlo alebo miesto 

podnikania v Slovenskej republike. 
 

- Ekonomické a finančné postavenie 

Nepožaduje sa. 

 

- Technická alebo odborná spôsobilosť 

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzač preukáže: 

 a) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky 

od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;  

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

Uchádzač musí preukázať, že poskytoval služby podobné alebo totožné, ako je predmetom 

zákazky. 

Splnenie tejto podmienky účasti uchádzač preukáže predložením dokladu/ov o uspokojivom 

poskytnutí služieb s rovnakým alebo podobným charakterom ako predmet zákazky t.j. participácia 

pri tvorbe územného plánu prípadne iných strategických dokumentov verejnej správy. 

Obsahom ponuky musia byť minimálne dve potvrdenia o uspokojivom dodaní „referencie“ za 

služby s rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky (participácia pri tvorbe 

podkladov k zadaniu územného plánu prípadne iných strategických dokumentov verejnej správy) 

v rozsahu porovnateľnom predmetu zákazky. 

 

10. Lehota dodania: 

 Lehota dodania: do 6 mesiacov odo dňa zahájenia spolupráce. 

 

11. Lehota na predloženie ponuky do : 

20.07.2020 do 12:00 hod. 
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Ponuka doručená po uplynutí tejto lehoty nebude zaradená do vyhodnotenia, ale zostane 

neotvorená súčasťou dokumentácie zadávania zákazky. 

Ponuky budú predložené v uzatvorenej obálke s označením: Súťaž - „Participácia procesu tvorby 

podkladov pre zadanie Územného plánu mesta Nitra.“ – NEOTVÁRAŤ! a uvedením 

odosielateľa. 

Ponuky musia byť doručené poštovou prípadne kuriérskou zásielkou v stanovenej lehote na 

adresu: Mesto Nitra, Ing. Lukáš Daniš, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, alebo osobne do 

podateľne verejného obstarávateľa. 

 

12. Obsah ponuky: 

Ponuka musí byť predložená v slovenskom/českom jazyku prípadne úradne preložená do 

slovenského jazyka. 

Ponuka musí obsahovať: 

1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, 

telefónny kontakt, e-mailový kontakt, bankové spojenie, IBAN) (Príloha č. 2) 

2. Návrh uchádzača na plnenie kritérií (Príloha č. 3) 

3. Návrh Zmluvy na poskytnutie služby (Príloha č.4). 

4. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti (bod 9 tejto výzvy). 

 

13. Vyhodnotenie ponúk: 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční 21.07.2020 v sídle verejného obstarávateľa.  

Po vyhodnotení predložených ponúk  bude úspešným uchádzačom oznámené, že jeho ponuka sa 

prijíma  a bude s nimi podpísaná zmluva. Neúspešným uchádzačom bude zaslaná informácia 

o neúspechu ich ponuky s informáciou o identifikácii úspešného uchádzača a jeho návrhu na 

plnenie kritérií.   

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Predmetom cenovej ponuky je: 

-Ponuka bude predložená v jednotkových cenách za poskytnutie služieb bez DPH, ceny celkovej 

za jednotlivé položky bez a s DPH a ceny celkovej za všetky položky s DPH (Kritérium č.1). V 

prípade ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie ceny ako celkové a na skutočnosť že nie je platca 

DPH upozorní v ponuke. Súčasťou predloženej ponuky musí byť vyplnení návrh na plnenie 

kritérií, ktorý je prílohou tejto výzvy (Tabuľka č.1).  

-Návrh na plnenie kritérií Kritérium č. 2 – počet referencií za služby totožné ako je predmet 

zákazky poskytnutých za predchádzajúce tri roky. 

-Zároveň je uchádzač povinný vyplniť aj návrh „Kritérium č. 3 - Cena za spracovanie 1ks 

vyplneného papierového dotazníka nad rámec stanovený ponukou“ (Tabuľka č.1). 

 

Hodnotiace kritériá ponúk sú 2: 

 Kritérium č. 1 (hodnotiace kritérium) - Cena za predmet zákazky najnižšia cena s DPH u platcu 

DPH / ceny celkovej u neplatcu DPH. 

Váha kritéria je 70% a maximálny počet pridelený za toto kritérium je 70. Ponuke s najnižším 

návrhom na plnenie Kritéria č.1 bude pridelených 70 bodov. U ostatných ponúk sa určí úmerou 

nasledovne:  
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- ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za Kritérium č.1 platnej ponuky a navrhovanej ceny 

zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre 

hodnotené kritérium. 

 

Kritérium č. 2 (hodnotiace kritérium) – skúsenosti dodávateľa v počte predložených referencií za 

predmet totožný ako je predmet zákazky. Uchádzač uvedie počet preukázateľných „referencií“ za 

služby totožné ako je predmet zákazky. Uvedené „referencie“ musia byť súčasťou ponuky!!! 

Váha kritéria je 30% a maximálny počet pridelený za toto kritérium je 30 bodov. Ponuke 

s najvyšším návrhom na plnenie Kritéria č.2 bude pridelených 30 bodov. U ostatných ponúk sa 

určí úmerou nasledovne:  

- ako podiel počtu hodnotenej ponuky za Kritérium č.2 platnej ponuky a počtu za Kritérium 

č. 2 najvýhodnejšej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre hodnotené 

kritérium. 

 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží ponuku v zmysle tejto výzvy a po 

sčítaní všetkých jeho bodov za jednotlivé kritériá získa najviac bodov. Max. počet získaných 

bodov je 100bodov. 

 

15. Elektronická aukcia:  

Elektronická aukcia sa nepoužije.  

 

16. Dôvody na zrušenie súťaže: 

- nebola predložená ani jedna ponuka  

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“ 

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená 

- verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade, že ponuka 

úspešného uchádzača prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. 

- verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade, že bola 

predložená iba jedna ponuka. 

 

17. Ďalšie informácie: 

-Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkovú platbu. 

- V prípade, ak sa v súťažných podkladoch uvádza konkrétny typ výrobku, výrobca, výrobný 

postup, značka, patent, krajina alebo miesto pôvodu alebo výroby možno predložiť aj ekvivalent 

v súlade  so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o VO. 

-V prípade, ak má uchádzač záujem o niektorú z príloh v editovateľnej podobe, môže o jej 

sprístupnenie požiadať na e-mailovej adrese danis.lukas@msunitra.sk.  

 

Príloha:  č.1 Čestné vyhlásenie 

              č.2 Identifikačné údaje uchádzača 

              č.3 Návrh na plnenie kritérií 

              č.4 Zmluva na poskytnutie služby - návrh 

mailto:danis.lukas@msunitra.sk


Príloha č.1 

 

    

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s názvom predmetu: 

„Participácia procesu tvorby podkladov pre zadanie Územného plánu mesta 

Nitra“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Mestom Nitra, nemám uložený zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača: ............................................. 

 

Názov spoločnosti:.................................................................................................. 

 

Miesto podnikania: ................................................................................................. 

 

IČO: ........................................................................................................................ 

 

 

 

Dátum: .......................... 

 

 

 
                                                      

                                                       

 

 

 

 

 

                                                     pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača        
                                                                                   

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

 

 

 



Príloha č.2 

 

    

 

Identifikačné údaje uchádzača 
(v súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra)) 
 
 
Obchodné meno alebo názov spoločnosti:  
...................................................................................................................... 
 
Sídlo alebo miesto podnikania: ............................................................ 
 
IČO: ............................................................ 
 
DIČ: ............................................................ 
 
Právna forma: ............................................................ 
 
Zápis uchádzača v Obchodnom registri: ....................................................... 
 
Číslo účtu: ............................................................ 
 
IBAN: ............................................................. 
 
Banková inštitúcia: ............................................................ 
 
Štatutárny zástupca spoločnosti: ............................................................ 
 
Telefón: ............................................................ 
 
E-mail: ............................................................ 
 
 
 
 
 
V ......................., dňa ................. 
 
 
 
 
 
Pečiatka, podpis ............................................... 
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Návrh na plnenie kritérií 

 

Názov zákazky: „Participácia procesu tvorby podkladov pre zadanie Územného plánu mesta Nitra“ 

Typ zákazky: Civilná zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb. 

Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Mesto Nitra 

Adresa: Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 

IČO:  00308307 

IČ DPH: SK2021102853 

Kontaktná osoba: Vo veciach procesu zadávania zákazky - Ing. Lukáš Daniš, 0911 483 296 

                                Vo veciach predmetu zákazky - Ing. arch. Viktor Šabík, AA 037/65 02 116 

 

 

Identifikácia uchádzača: 

Názov:   

Sídlo:  

Štatutárny zástupca: 

IČO:   

IČ DPH:  

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Kontaktná osoba, tel.:  
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Tabuľka č.1 

Aktivity jednotka  
počet 

jednotiek  

suma na 
jednotku 
bez DPH 

Suma v € bez 
DPH 

Suma v € s 
DPH 

Poznámky 

Príprava a návrh participatívneho 
procesu tvorby podkladov ÚP 

deň 5       

Spoločné stretnutia s pracovníkmi Mesta Nitra, najmä s ÚHA, 
spoločné mapovanie stakeholderov, dohoda o kontaktnom 
človeku participatívneho procesu na ÚHA, štúdium materiálov a 
návrh konkrétneho participatívneho procesu - max 5 stranového 
dokument pre vedenie mesta, ale aj na zverejnenie pre 
obyvateľov Nitry     

Facilitovanie stretnutí Koordinačnej 
skupiny participatívneho procesu 
(pravdepodobne doplnenej Komisie 
pre územné plánovanie architektúru 
a investičnú činnosť)   

stretnutia  7       

Cca 3 hodinové stretnutia, príprava programu stretnutia, 
spracovanie zápisu (1 facilitátor a 1 zapisovateľ) (cena 
neobsahuje organizačné zabezpečenie stretnutia, prenájom 
miestnosti, občerstvenie, techniku) 

Príprava a vyhodnotenie 
elektronickej ankety na zisťovanie 
názorov verejnosti na vybrané 
aspekty prípravy ÚP 

anketa  1       

Anketa s 10-20 otázkami, príprava otázok a vyhodnotenie 
odpovedí v elektronickom formulári / dotazníka v papierovej 
podobe uverejneného v Radničných novinách. Distribúciu a 
zbieranie papierových dotazníkov zabezpečí Mesto Nitra (v cene 
je zahrnuté spracovanie množstvo max. 20ks vyplnených 
papierových dotazníkov). Cena za spracovanie 1ks vyplneného 
papierového dotazníka nad uvedené množstvo bude uvedená v 
návrhu na plnenie kritérií. Odmena za takto spracované 
dotazníky bude vyčíslená a pripočítaná k navrhovanej sume za 
celý predmet zákazky. V prípade, ak spracovanie - prepis 
odpovedí do elektronického formulára zabezpečí objednávateľ, 
nevznikne dodávateľovi nárok na zaplatenie odmeny za 
spracovanie týchto dotazníkov. 

Verejné stretnutia v mestských 
častiach Nitry zisťovaco-plánovacie 
stretnutia (organizované v 
spolupráci s výbormi MČ)   

stretnutie 7       

7 x cca 3 hodinové stretnutia, 2 facilitátori, zapisovateľ, príprava 
programu, spracovanie zápisu, materiál na stretnutie (cena 
neobsahuje organizačné zabezpečenie stretnutia, prenájom 
miestnosti, občerstvenie, techniku)  
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Facilitovanie 3 stretnutí s vybranými 
zainteresovanými aktérmi v meste 
Nitra (napr. developermi, kľúčovými 
zamestnávateľmi, a ďalšími 
kľúčovými aktérmi z pohľadu 
rozvoja mesta, jedno zo stretnutí by 
mohlo byť  zamerané na špecifický 
pohľad mladých ľudí a ich potrieb vo 
vzťahu k územnému rozvoju a 
bezpečnosti mesta)  

stretnutie  3       

3 x cca 3 hodinové stretnutia, príprava programu stretnutia, 
spracovanie zápisu (1 facilitátor, 1 zapisovateľ) (cena neobsahuje 
organizačné zabezpečenie stretnutia, prenájom miestnosti, 
občerstvenie, techniku) 

Záverečné verejné stretnutie 
zamerané na prezentáciu výstupov 
participatívneho procesu a ďalších 
krokov pri tvorbe ÚP Mesta Nitra 

stretnutie 1       

Facilitovanie verejného stretnutia a predstavene výstupov 
participatívneho plánovania, zozbieranie posledných doplnení 
pre správu, (facilitátor, zapisovateľ. prezentujúci)  (cena 
neobsahuje organizačné zabezpečenie stretnutia, prenájom 
miestnosti, občerstvenie, techniku)  

Spracovanie správy z 
participatívneho procesu  

deň 3       
cca 20 stranová správa z participatívneho procesu pripravená na 
zverejnenie a ako súčasť zadania pre spracovanie ÚP Mesta Nitra 

Koordinácia a ad hoc konzultácie 
pre ÚHA a alebo vedenie mesta v 
súvislosti s ďalšími aktivitami v 
rámci participatívneho procesu  

deň 7       

Koordinácia medzi kontaktným človekom pre participatívny 
proces na ÚHA a konzultantmi a cca 5-6 osobných alebo 
telefonických konzultácií pre kontaktnú osobu, hlavného 
architekta, alebo vedenie mesta  

spolu     

        

Kritérium č. 1 (hodnotiace kritérium) - Cena za predmet zákazky s DPH/cena celková  

Kritérium č. 2 (hodnotiace kritérium) - skúsenosti dodávateľa v počte predložených referencií 
za predmet totožný ako je predmet zákazky. 

 

Kritérium č. 3 - Cena za spracovanie 1ks vyplneného papierového dotazníka nad rámec 
stanovený ponukou. 

s DPH/cena celková 

 

Uchádzač je platcom DPH:           áno                 nie 

 

V.........................................., dňa.................................                                                                          podpis a pečiatka zástupcu 

                                                                                                                                                          .....................................................
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Zmluva na poskytnutie služieb  
uzatvorená v súlade s § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

(ďalej len „zmluva“)  

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

 

objednávateľ:       MESTO NITRA 
   v zastúpení: Marek Hattas, primátor mesta Nitry 

                         sídlo: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 

          IČO: 308 307 

  IČ DPH: SK 202 110 2853 

   bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

            číslo účtu: 5028001139/0900 

   (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

dodávateľ:   

  v zastúpení:  

  sídlo:  

  IČO:  

  DIČ: 

  IČ DPH:  

  bankové spojenie:   

  IBAN:  

                         (ďalej len „dodávateľ“) 

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytnutia služieb dodávateľa – Participácia procesu 

tvorby podkladov pre zadanie Územného plánu mesta Nitra pozostávajúci z úkonov bližšie 

špecifikovaných v ponuke uchádzača, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej iba 

„predmet zákazky“) a to za podmienok stanovených touto zmluvou, podmienok stanovených 

v postupe zadávania tejto zákazky a povinnosť objednávateľa prevziať predmet zmluvy a zaplatiť 

zaň dohodnutú cenu. 

 

Čl. II 

Lehota a miesto dodania 

Predmet zákazky bude dodaný v termíne do: 6 mesiacov odo dňa zahájenia spolupráce. Miesto 

dodania je Mestský úrad v meste Nitra na adrese Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. V prípade, 

ak nastanú okolnosti spôsobené Objednávateľom, ktorých následkom termín dodania nebude môcť 

byť splnený, je možné ho na základe písomnej dohody zmluvných strán predĺžiť.   
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Čl. III 

Zmluvná cena a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za predmet zákazky špecifikovaný v Čl. I a 

v ponuke dodávateľa, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy cenu ............................ € s 

DPH, (slovom: ..............................eur). 

2. Fakturácia bude vykonaná po dodaní predmetu zákazky. 

3. Splatnosť tejto faktúry je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany sa 

dohodli, že objednávateľ zaplatí fakturovanú  cenu prevodom na účet dodávateľa. 

 

IV 

Doba trvania a skončenie zmluvného vzťahu 

1. Zmluva sa uzaviera na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do momentu 

dodania predmetu zákazky. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pred uplynutím dohodnutej doby môžu zmluvný vzťah skončiť: 

a) písomnou dohodou, 

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s dvojmesačnou výpovednou 

lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 

druhej zmluvnej strane, alebo 

c) odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných ustanovení 

ktoroukoľvek zo zmluvných strán – účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia 

o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

3. Za podstatné porušenie zmluvných ustanovení sa, okrem porušenia zákonných ustanovení, 

považuje: 

a) omeškanie objednávateľa o viac ako 30 dní  so zaplatením ceny poskytovateľovi za 

riadne a včas poskytnuté služby, 

b) ak poskytovateľ ani po opakovanom oprávnenom písomnom upozornení, vytknuté 

nedostatky neodstráni. 

4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinností zmluvných strán vyplývajúce z 

tejto zmluvy, okrem nárokov na odmenu prislúchajúcu dodávateľovi za časť vykonaného diela 

v súlade s touto zmluvou, náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a 

nárokov vyplývajúcich z ustanovení o zodpovednosti za chyby. 

 

Čl. V 

Záručná doba 

Na predmet zákazky poskytne dodávateľ objednávateľovi záruku obvyklú pre tento typ služby. 

Záručná doba začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu zákazky. 

 

Čl. VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

Dodávateľ je povinný: 

1. Dodať predmet zmluvy objednávateľovi riadne a včas, v požadovanom rozsahu a množstve, 

v bezchybnom stave  a v dohodnutej kvalite na základe dohody, čo potvrdí preberajúcim 

protokolom alebo podpísaním dodacieho listu. 

 

Objednávateľ je povinný:  

1.  Zaplatiť za predmet zmluvy zmluvnú cenu a prevziať predmet zmluvy v súlade s touto 

zmluvou. 
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Čl. VII 

Možnosť odmietnuť prebratie predmetu zákazky 

Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zákazky z dôvodu nedodržania 

ceny, akosti, množstva tovaru alebo miesta osadenia špecifikovaného touto zmluvou, pokiaľ sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

Čl. VIII 

Sankcie 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné 

pokuty a sankcie: 

a) Za omeškanie dodávateľa s dodaním predmetu zákazky pokuta vo výške 0,05 % z hodnoty 

predmetu zákazky za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok 

objednávateľa na prípadnú náhradu škody.  

b) V prípade omeškania so zaplatením faktúry, je dodávateľ oprávnený objednávateľovi  

fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za 

deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 

 

Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. 

2. Túto zmluvu v zmysle § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v platnom znení 

a) mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo 

b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písmena a) tohto odseku do 7 dní odo dňa jej 

uzatvorenia, môže podať účastník zmluvy návrh na jej zverejnenie v Obchodnom 

vestníku.  

3. O zverejnení zmluvy podľa bodu 2. svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto 

Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (formálnoprávne 

účinky zmluvy). 

5. Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená len po dohode obidvoch zmluvných strán 

očíslovanými dodatkami  k zmluve, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

6. Zmluva je vyhotovená v 4-och rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

objednávateľ preberie 3 vyhotovenie zmluvy a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie. 

7. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou SR. 

8. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že zmluva vyjadruje ich skutočnú, vážnu 

a slobodnú vôľu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 

V                   , dňa                                            V Nitre dňa 

 

Za dodávateľa:        Za objednávateľa: 

 

 

                          

 

                                                                                                                                                                                     

_____________________                           _____________________                                     

                                                                                           Marek Hattas, 

              konateľ                                                            primátor Mesta Nitra 


