
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Obec Blatnica, Obecný úrad 1, 038 15 BLATNICA 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky   podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na predmet obstarávania. 

Služba: Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu- Rekonštrukcia 

miestnych komunikácií v obci Blatnica 

Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov obstarávateľa: Obec Blatnica 

Adresa: Obecný úrad, 038 15 Blatnica, 1 

IČO: 00316571 

Kontaktná osoba: Ing. Ivica Súkeníková 

Telefón/fax: 0911336789, 0434948101 

Web: www.blatnica.sk 

Email: starosta@blatnica.sk, oublatnica@gaya.sk 

1.Názov predmetu zákazky 

Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu- 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Blatnica 

2. Opis predmetu zákazky 

Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu, ktorá zahŕňa aj poradenstvo 

v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti-Opatrenie 7-Základné 

služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, vrátene investícií 

do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, aktivita 1-výstavba 

a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných 

parkovísk, autobusových zastávok v zmysle výzvy pôdohospodárskej platobnej 

agentúry publikovanej na http://www.apa.sk/index.php?navld=545 

 

http://www.blatnica.sk/
mailto:starosta@blatnica.sk
mailto:oublatnica@gaya.sk
http://www.apa.sk/index.php?navld=545


3. Predpokladaná hodnota zákazky 5833,34 € bez DPH 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie 

5. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení 

6. Obsah ponuky:  

Identifikačné údaje-doklad o oprávnení poskytovať služby súvisiace 

s predmetom zákazky, / §26 ods. 1 písm. f zákona o verejnom obstarávaní / - 

napr. internetový výpis z obchodného registra. 

Cenová ponuka, ktorá musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou 

oprávnenou jednať za uchádzača v jeho mene. V cenovej ponuke musí byť 

uvedená cena poskytnutia služieb s DPH, bez DPH, výška DPH v mene euro. 

V prípade ak uchádzač nie je platca DPH uchádzač túto skutočnosť uvedie do 

sprievodného listu cenovej ponuky 

-návrh zmluvy, ktorý je prílohou výzvy podpísaný štatutárom uchádzača 

Uchádzač predloží ponuku v dvojitom vyhotovení ako originál. 

7. Lehota a miesto predkladania ponúk do 18.01.2016, čas do 15.30 hod. 

Spôsob doručenia ponúk: osobne, poštou prípadne kuriérom 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

Obec Blatnica 

Obecný úrad Blatnica 

038 15 Blatnica, 1 

Označenie obálky: Poskytnutie služby - Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti 

k projektu_ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Blatnica, Neotvárať!  

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk 

zadávanej zákazky kritérium: najnižšia cena s DPH, resp. najnižšia celková 

cena ak uchádzačom bude neplatca DPH- na základe § 35 ods. 1 písm.b./ 

zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Úspešným uchádzačom sa stane 

ten, ktorého ponuka bude obsahovať výslednú celkovú najnižšiu cenu v mene 

euro s DPH. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou verejný obstarávateľ 

vyhodnotí ako úspešnú, to znamená, že sa hodnotí cena s DPH, ktorú bude 

verejný obstarávateľ platiť.Úspešný uchádzač bude vyzvaný na podpis zmluvy. 



9. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené 

pracoviská 

Nevyhradená 

10. Ďalšie informácie 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah 

s úspešným uchádzačom na poskytnutie služby v prípade, ak nastanú okolnosti, 

ktoré v čase uverejnenia tejto výzvy nemohol predvídať a neprijať ani jednu 

ponuku ak predložené cenové ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám 

verejného obstarávateľa a ak budú vyššie, ako je výška finančných prostriedkov 

určených na realizáciu tejto zákazky. Všetky náklady spojené s vypracovaním 

ponuky znáša uchádzač. 

Požiadavka na komplexnosť ponuky- predmet ponuky nie je možné deliť, 

zadávateľ požaduje predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky-na 

všetky jeho časti, predmet zákazky nie je možné deliť. 

 

 

V Blatnici, 11.01.2016     Ing. Ivica Súkeníková 

            starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZMLUVA  NA VYPRACOVANIE ŠTÚDIE USKUTOČNITEĽNOSTI  

 
  

 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Zhotoviteľ 

obchodné meno  :   

sídlo    :   

IČO    :   

DIČ    :   

IČ DPH    :   

registrácia   :  

konajúci   :  

bankové spojenie  :  

 IBAN                :             

 

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“) 

 

 

1.2. Objednávateľ 

obchodné meno  : Obec Blatnica 

sídlo    : Obecný úrad Blatnica, Blatnica č. 1, 038 15 

      Blatnica 

IČO    : 00316571 

e-mail    : starosta@blatnica.sk 

zastúpený     : Ing. Ivica Súkeníková, starosta obce  

       

 bankové spojenie  :  

 IBAN   :  

  

     (ďalej len ako „Objednávateľ“)  

 



Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka túto 

zmluvu  o dielo (ďalej len "Zmluva"). Cena stanovená v Zmluve o dielo je z 

vykonaného prieskumu trhu podľa zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1  Poskytovateľ vypracuje Štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá zahŕňa aj poradenstvo 

v oblasti  environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti ( ďalej len „Štúdia 

uskutočniteľnosti“ ). 

2.1.1 Štúdia uskutočniteľnosti bude Zhotoviteľom spracovaná v zmysle aktuálneho 

legislatívneho rámca relevantného pre problematiku štúdie uskutočniteľnosti a príslušných 

pokynov riadiaceho orgánu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako 

riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 – 2020, (ďalej len „riadiaci orgán“).  

2.1.2 Štúdia uskutočniteľnosti bude pre Objednávateľa spracovaná v rámci poradenstva 

k Projektu, ktorý má Objednávateľ v úmysle predložiť v rámci Výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

2014-2020, číslo výzvy 13/PRV/2015, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 

rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, 

aktivita 1 - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, 

chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok na Pôdohospodársku 

Platobnú Agentúru  (ďalej len ako „Platobná agentúra“). Projektom sa rozumie Žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok vrátane súvisiacich príloh. 

2.2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa odplatne pre Objednávateľa zabezpečiť 

 a vyhotoviť v súvislosti s Projektom Objednávateľa Štúdiu uskutočniteľnosti, a to za 

podmienok,  v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve. 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

3.1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených touto Zmluvou 

s odbornou starostlivosťou a v súlade s príslušnou príručkou a/ alebo metodickým 

pokynom pre žiadanie finančného príspevku pre Projekt.  

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť, a všetky informácie, 

podklady, dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, a ktoré od neho 

bude Zhotoviteľ požadovať, potrebné na splnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto 

Zmluvy.  

3.3. Objednávateľ je v rámci uvedenej súčinnosti povinný predložiť Zhotoviteľovi všetky 

dokumenty uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí a v Žiadosti o NFP súvisiacich so 

štúdiou uskutočniteľnosti, a to do 30 dní pred uplynutím lehoty stanovenej vo výzve na 

podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. V prípade, že platobná agentúra zmení 

alebo zaradí nové prílohy medzi povinné prílohy žiadosti, bude o tom zhotoviteľ 

objednávateľa informovať. 

3.4. Po obdržaní všetkých potrebných dokumentov a informácií od Objednávateľa Zhotoviteľ 

vyhotoví a odovzdá plnenia z tejto Zmluvy Objednávateľovi v lehotách primeraných 

k dátumom zverejneným Platobnou agentúrou pre opatrenie, v ktorom Objednávateľ 



žiada finančný príspevok pre Projekt. Zhotoviteľ môže výkony odovzdať Objednávateľovi 

buď na osobnom stretnutí, na ktorom bude spísaný preberací protokol, alebo podaním na 

poštovú alebo kuriérsku prepravu, pričom výkony sa v takom prípade budú považovať za 

odovzdané dňom podania na poštovú alebo kuriérsku prepravu.  

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že spracovaný Projekt ku ktorému Zhotoviteľ poskytuje 

prípravné práce podľa bodu 2.1 Zmluvy podá na Platobnej agentúre v termíne uvedenom 

vo výzve v rámci ktorej sa tento projekt vyhotovuje. 

 

4. ODMENA 

4.1. Za výkony Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi 

odmenu (cenu) vo výške ………….v EUR s DPH nasledovne:  

4.1.1 nárok na odmenu vo výške ………./ max. 500,00/  EUR vzniká pri po podpise tejto 
zmluvy, 
4.1.2 nárok na odmenu vo výške ………./ max. 500,00/  vzniká dňa predloženia projektu 
na  
Platobnú agentúru, 
4.1.3 nárok na odmenu zvyšnej časti podľa bodu 4.1 vo výške ……… EUR s DPH vzniká 
dňom  
vydania Rozhodnutia o schválení projektu. 

 

4.2. Zhotoviteľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Za „Oprávnené výdavky“ sa pre účely 

tejto Zmluvy považujú náklady (výdavky) projektu Objednávateľa, ktoré  budú vyčíslené a 

špecifikované v Žiadosti v zmysle podmienok Opatrenia a Výzvy. V prípade, že v Zmluve 

o poskytnutí príspevku bude uvedená iná výška Oprávnených nákladov ako v Žiadosti, 

predpokladá sa, že Oprávnené výdavky sú pre účely tejto Zmluvy vo výške uvedenej 

v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančního príspevku.  

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry podľa bodu 4.1 Zmluvy v lehote splatnosti 30 

dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1. Pre prípad porušenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť čo i len časť ktorejkoľvek platby 

odmeny, sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,1% z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania so zaplatením dlžnej sumy.  

5.2. Omeškanie Objednávateľa so zaplatením čo i len časti ktorejkoľvek platby odmeny sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti, a zakladá právo Zhotoviteľa 

kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s platením čo 

i len časti odmeny, má Zhotoviteľ právo pozastaviť vykonávanie ktoréhokoľvek svojho 

záväzku zo Zmluvy. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonávaním svojich záväzkov zo 

Zmluvy počas doby, za ktorú je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou poskytnúť 

súčinnosť, a počas doby, za ktorú je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou zaplatiť 

Zhotoviteľovi odmenu alebo jej časť podľa tejto Zmluvy. 

5.3. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých alebo všetkých svojich povinností 

podľa Zmluvy tretiu osobu a za tým účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou potrebnú 

zmluvu. Za výkon činnosti tretej osoby zodpovedá Zhotoviteľ vo vzťahu k Objednávateľovi, 

ako by konal sám. 

5.4. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať Zhotoviteľa o tom, že došlo 

k schváleniu žiadosti o finančný príspevok pre Projekt ako aj k uzatvoreniu Zmluvy 



o poskytnutí príspevku, a o výške Oprávnených nákladov uvedených v Zmluve 

o poskytnutí príspevku, a to pre účely výpočtu odmeny Zhotoviteľa. V prípade, že 

Objednávateľ Zhotoviteľovi neoznámi všetky tieto skutočnosti ani do 10 dní od podpisu 

Zmluvy o poskytnutí príspevku, alebo ak Objednávateľ poruší svoju povinnosti podľa bodu 

5.5. Zmluvy alebo 5.6. Zmluvy, platí, že Oprávnené náklady sú vo výške uvedenej 

v žiadosti o finančný príspevok pre Projekt. 

5.5. Ak Objednávateľovi vznikne právo na podpísanie Zmluvy o poskytnutí príspevku (t.j. ak 

Platobná agentúra schváli žiadosť o finančný príspevok pre Projekt, alebo ponúkne alebo 

vyzve Objednávateľa na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí príspevku), Objednávateľ sa 

zaväzuje túto Zmluvu o poskytnutí príspevku uzatvoriť. 

5.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas platnosti Zmluvy neuzavrie s treťou osobou inú 

zmluvu, ktorá by sa svojim obsahom podobala tejto Zmluve, že sa nedohodne s treťou 

osobou na tom, že pre neho tretia osoba vyhotoví žiadosť o finančný príspevok pre 

Projekt, a že  takúto žiadosť si nevyhotoví ani sám. 

5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnení kontrolní úradníci budú môcť voči nemu uplatňovať 

kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu 

Objednávateľa, a to v rozsahu a za podmienok stanovených príslušnými predpismi 

Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev. 

5.8. V  prípade, že Zhotoviteľ zistí, že Objednávateľ alebo jeho Projekt nespĺňa podmienky pre 

žiadanie finančného príspevku v rámci predmetného opatrenia, má Zhotoviteľ právo 

odstúpiť od Zmluvy.  

5.9. V prípade, že Objednávateľ poruší svoju povinnosť podať žiadosť o finančný príspevok 

pre Projekt vyhotovenú Zhotoviteľom na Platobnej agentúre v stanovenom termíne (bod 

3.5. Zmluvy), alebo ak Objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi 

všetku súčinnosť riadne a včas podľa bodov 3.2. a 3.3. Zmluvy, je Objednávateľ povinný 

zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR.  

5.10. V prípade, že Objednávateľ poruší svoju povinnosť uzatvoriť Zmluvu o poskytnutí 

príspevku podľa bodu 5.6. Zmluvy, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú 

pokutu vo výške celej odmeny podľa  Zmluvy.  

5.11. Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov k  spracovanou osobných údajov Objednávateľa pre vlastné potreby 

Zhotoviteľa na účely súvisiace s touto Zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov 

Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú so Zhotoviteľom na poskytovaní služieb 

spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov, ktoré Zhotoviteľ získal na 

základe tejto Zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto Zmluvou, a to v rozsahu 

osobných údajov uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré 

Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ tiež súhlasí, aby 

Zhotoviteľ mohol získavať jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným 

zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, 

na nosič informácií.  

 

Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas na zverejnenie informácií o Projekte pre 

marketingové účely Zhotoviteľa minimálne v rozsahu nasledovných údajov: identifikačné 

a kontaktné údaje Objednávateľa, predmet projektu, t.j. stručný opis projektu, výšku 

oprávnených výdavkom projektu, časový harmonogram projektu a fotodokumentáciu 

z realizácie projektu.  



 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1. Zmluvné strany sú si vedomé, že samotným vyhotovením diela ešte nevzniká 

Objednávateľovi nárok na finančnú pomoc vo forme poskytnutia nenávratného finančného 

príspevku na projektu; Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vznik akejkoľvek škody  

Objednávateľovi súvisiacej s prípadným neschválením tejto žiadosti. 

6.2. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana  obdrží po 

2 vyhotovenia.  

6.3. Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne. V prípade 

ak spory nebude možné odstrániť dohody, zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, 

ktoré medzi ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy 

alebo v súvislosti s ňou, sa budú rozhodovať výlučne na miestne, vecne a funkčne 

príslušnom súde v zmysle občianskeho súdneho poriadku. 

6.4. Zmluva je uzavretá okamihom podpisu oboch zmluvných strán. 

6.5. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, 

pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho 

pripájajú svoje podpisy. 

 

 

Za Zhotoviteľa:     Za Objednávateľa: 

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

 

 

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

                Ing. Ivica Súkeníková, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


