Múzeum a Kultúrne centrum
južného Zemplína v Trebišove
M.R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu
• určenia predpokladanej hodnoty zákazky,
• určenia zhotoviteľa predmetu obstarávania
v rámci postupu zadávania zákazky podľa ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a Príručky MPaRV SR pre Program
Interreg V - A Cezhraničná spolupráca Slovenská republika - Maďarsko
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove Vás vyzýva na predkladanie
ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom:
„Úprava projektovej dokumentácie Rekonštrukcia oplotenia areálu kaštieľa v
Trebišove “
1.
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ v zmysle § 7
ods. 1 písm. c) ZVO:
Názov:
Sídlo :
Štat. zástupca:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
M.R Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov
PhDr. Beáta Kereštanová, 0911 941 988,
beata.kerestanova@gmail.com
IČO :
31297706
DIČ :
2021431214
Kont. osoba pre VO: Ing. Vojtech Štromp, 0903 613625, vstromp@chello.sk
2.

Názov a opis predmetu zákazky:

„Úprava projektovej dokumentácie Rekonštrukcia oplotenia areálu kaštieľa v
Trebišove“ v rámci projektu s názvom: „Interactive Castles in Zemplén-Gömör Region“
v skratke InterCastles v rámci programu spolupráce INTERREG V. A – SKHU 2014-2020,
kód projektu SKHU1902/1.1/019.
Opis predmetu zákazky:
V rámci projekčných prác vypracovať zmenu trasovania oplotenia areálu zrekonštruovaného
kaštieľa. V rámci zmeny je potrebné vykonať nasledovné zmeny:
uzatvorenie areálu – doprojektovanie – aktualizácia oplotenia (pre zachovanie
hodnoty tohto dedičstva a ochranu pred vandalizmom),
aktualizácia rieši oplotenie areálu a hlavne zo západnej strany areálu zmenu
trasovania oplotenia z dôvodu jestvujúceho stromoradia,
aktualizácia rozpočtu,
vypracovanie detailov – podľa potreby,

Rozsah projektovej dokumentácie:
1.
2.

Sprievodná správa
Súhrnná technická správa
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3. Výkresová dokumentácia – zameranie výškopisu pre oplotenie, situácia oplotenia,
pôdorysy oplotenia, rezy oplotenia, pohľady oplotenia, detaily oplotenia a brán (vstupov),
4. Rozpočet a výkaz výmer
5. Vypracovanie návrhu kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle zákona
č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
6. Vypracovanie plánu užívania verejnej práce – v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z
o verejných prácach a vykonávacej vyhlášky 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon
č.254/1998 o verejných prácach v znení zákon č. 260/2007 Z.z.
Projektová dokumentácia bude vypracovaná ako jednostupňová realizačná v zmysle zákona
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. v znení
neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov.
Projektová dokumentácia bude v priebehu spracovania a v závere prác konzultovaná
verejným obstarávateľom.
Záujemcom, uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sami overili rozsah
požadovaných projekčných prác. Obhliadka je umožnená v pracovných dňoch od 09,00 do
13,00 hod. po predchádzajúcej dohode s p. Ing. Vojtechom Štrompom na t.č. +421
903613625.
Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi poskytne projektovú dokumentáciu stavby
oplotenia, ktorú je potrebné aktualizovať resp. upraviť.
3.

Druh zákazky:

Služby
4.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný slovník:
Hlavný slovník: 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
5.

Predpokladaná hodnota zákazky:

• bude určená na základe výsledku výzvy
6.

Lehota odovzdania projektovej dokumentácie:

Do 31.12.2021
7.

Spôsob určenia ceny:

Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách.
Táto cena bude konečná a je stanovená ako cena dohodou zmluvných strán ako cena
maximálna (ďalej len „ zmluvná cena“).
8.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková zmluvná cena s DPH. Ak ponuku
predkladá platiteľ DPH, sa za cenu považuje cena s DPH za celý predmet obstarávania, v
prípade neplatiteľa DPH je to cena bez DPH za celý predmet obstarávania.
9.

Podmienky účasti:
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A)
Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného
postavenia
1.
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený poskytovať
službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o
oprávnení poskytovať službu, ktoré zodpovedá predmetu zákazky, túto skutočnosť si overí
verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. Ak ponuku
prekladá uchádzač so sídlom mimo územia slovenskej republiky, všetky doklady musia byť
preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
2.
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa §
32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nesmie byť vedený v registri
osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie
podľa § 183 zákona o VO. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovom
sídle Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku
dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
3.
Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa 40 ods. ods. 6 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní t.j , že u uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom
obstarávaní) – túto skutočnosť verejný obstarávateľ skúma počas celého procesu verejného
obstarávania. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti doloženým čestným
vyhlásením (viď Príloha č.4).

10.

Adresa spôsob a lehota na predkladanie ponúk:

Cenovú ponuku (vo formáte PDF podpísanú opečiatkovanú), doručte v lehote najneskôr do
26.11.2021 do 12,00 hod. elektronický na adresu osoby poverenej na vykonanie verejného
obstarávania vstromp@chello.sk. Do predmetu správy uviesť: „Prieskum trhu – úprava PD
oplotenia “
11.

Otváranie ponúk:

Ponuky budú otvárané a hodnotené dňa 26.11.2021 o 15.00. Otváranie ponúk je neverejné.
12.

Obsah ponuky

Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača,
alebo oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať:
•
Vyplnenú prílohu č.1 Identifikácia uchádzača
•
Vyplnenú príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
•
Vyplnená príloha č.5 Čestné prehlásenie o neprítomnosti konflikte záujmov
13. Vyhodnotenie ponúk a oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková (zmluvná) cena. Ak ponuku
predkladá platiteľ DPH, sa za cenu považuje cena s DPH za celý predmet obstarávania, v
prípade neplatiteľa DPH je to cena bez DPH za celý predmet obstarávania.
Cenovú ponuku predloží uchádzač v členení: suma bez DPH, suma vrátane DPH. V prípade,
že nie ste platcom DPH, uveďte túto skutočnosť slovne „NIE SOM PLATCOM DPH“.
Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je
registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto
skutočnosť v ponuke. V prípade uchádzača z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by
https://www.skhu.eu
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uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platiteľom DPH, táto cena by v
konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v zmysle zákona
o dani z pridanej hodnoty zaplatiť. Na účel vyhodnotenia ponúk a zabezpečenia
porovnateľnosti vyhodnocovaných ponúk, aj uchádzač z iného členského štátu Európskej
únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platiteľ DPH, musí celkovú navrhovanú cenu uviesť
s DPH so slovenskou sadzbou.
Ponuky uchádzačov, ktoré spĺňajú stanovené podmienky tejto výzvy a neboli z postupu
verejného obstarávania vylúčené, budú vyhodnocované v zmysle bodu 13.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a
požiadavky na predmet zákazky.
14. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk do 31.12.2021
15. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky verejný obstarávateľ plánuje financovať z vlastných zdrojov a zo zdrojov
ŠF EÚ - Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nebude spĺňať podmienky účasti,
alebo iné podmienky, ktoré vyplývajú z výzvy na predkladanie ponúk.
Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup:
•
ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
•
nebola predložená ani jedna ponuka,
•
ani jedna predložená ponuka nezodpovedá určeným požiadavkám,
•
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude bezodkladne po
vyhodnotení ponúk doručené (e-mailom) oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti jeho
ponuky.
Ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom z vlastného rozhodnutia,
verejný obstarávateľ má právo uzavrieť príslušnú zmluvu s uchádzačom, ktorý v súťaži
skončil ako ďalší v poradí.
Prílohy:
1.
2.
3.
4.
,0

Identifikačné údaje uchádzača
Návrh na plnenie kritérií na hodnotení ponúk
Návrh Zmluvy o dielo
Čestné prehlásenie ku konfliktu záujmov

V Košiciach, dňa 16.11.2021
Vypracoval:
Ing. Vojtech Štromp
Osoba zodpovedná za vykonanie VO
PhDr. Beáta Kereštanová
riaditeľka
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Múzeum a Kultúrne centrum
južného Zemplína v Trebišove
M.R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Príloha č.1

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

Obchodné meno:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
E-mail:

Miesto a dátum:

.........................................................
Podpis, pečiatka

1

Múzeum a Kultúrne centrum
južného Zemplína v Trebišove
M.R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Príloha č.2
Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
Predmet zákazky je „Úprava projektovej dokumentácie Rekonštrukcia oplotenia
areálu kaštieľa v Trebišove“ s názvom: „Interactive Castles in Zemplén-Gömör Region“
v skratke InterCastles v rámci programu spolupráce INTERREG V. A – SKHU 2014-2020,
kód projektu SKHU1902/1.1/019.

A.
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:
IČO:
IČ DPH:

B.
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena – za celý predmet zákazky v eurách
cena za celý predmet zákazky bez DPH ..........................................
výška DPH v eurách.........................................................................
cena za celý predmet zákazky s DPH ..............................................

„NIE SOM PLATCOM DPH“
„SOM PLATCOM DPH“
(nehodiace sa preškrtnite)

Čestne vyhlasujeme, že súhlasím s návrhom Zmluvy o dielo.

V ……………………………, dňa ………………….

.........................................................................
meno, priezvisko a pečiatka uchádzača

1

Múzeum a Kultúrne centrum
južného Zemplína v Trebišove
M.R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Príloha č.3
Zmluva o dielo
(návrh)
Zmluva je uzatvorená v rámci cezhraničného projektu spolufinancovaného zo zdrojov Európskej
únie s názov projektu:
„Interactive Castles in Zemplén-Gömör Region“ v skratke InterCastles v rámci programu
spolupráce INTERREG V. A – SKHU 2014-2020, kód projektu SKHU1902/1.1/019.
uzatvárajú túto zmluvu na zhotovenie scenára:
(ďalej len „zmluva“)
Objednávateľ:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Sídlo:
M.R.Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov
IČO:
31297706
DIČ:
2021431214
Zapísaný v:
Zastúpený:
PhD. Beáta Kereštanová – riaditeľka múzea
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SWIFT:
SUBASKBX
IBAN:
Kontaktná osoba
za predmet zmluvy: PhDr. Beáta Kerešťanová – riaditeľka,+ 421 911 941 988
Druhá kontaktná
osoba:
Imrich Kováč, manažér múzea, +421 902 538 244
(ďalej len „Objednávateľ“)

a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapísaný v obchodnom registri:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
SWIFT:
IBAN:
Kontaktná osoba
za predmet zmluvy:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

1

(ďalej len „Zmluvné strany“)
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Objednávateľ – verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil
postup verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s názvom: „Úprava projektovej dokumentácie Rekonštrukcia oplotenia areálu kaštieľa v
Trebišove“, ktoré bolo vyhlásené dňa 16.11.2021 a úspešným uchádzačom sa stal
zhotoviteľ.
Čl. I.
Predmet zmluvy
1.
Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo „Úprava
projektovej dokumentácie Rekonštrukcia oplotenia areálu kaštieľa v Trebišove“.
2.
Predmet zmluvy bude vypracovaný v nasledovnom rozsahu:
a)
Vypracovanie realizačného projektu „Úprava projektovej dokumentácie
Rekonštrukcia oplotenia areálu kaštieľa v Trebišove“ v rozsahu a podrobnostiach
realizačného projektu podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác
a inžinierskych činností s popisom prác spracovaného vo forme položkového výkazu výmer a
kontrolného položkového rozpočtu v programe na oceňovanie stavebných prác.
b)
Vypracovanie návrhu kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle
zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon
o verejných prácach“) a vyhlášky č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z
o verejných prácach v znení zákon č. 260/2007 ( ďalej len „vyhláška o verejných prácach“)
v spolupráca so zhotoviteľom stavby pri jeho realizácii.
c)
Vypracovanie plánu užívania verejnej práce – v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z
o verejných prácach a vykonávacej vyhlášky 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon
č.254/1998 o verejných prácach v znení zákon č. 260/2007 Z.z.
Čl. II.
Cena
1.
Cena za predmet zmluvy je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z.
o cenách vo výške:
a)

Cena za PD bez DPH v EUR:
Sadzba DPH 20 % v EUR:
Cena PD vrátane DPH v EUR:
(slovom: ................................)

2.
V rámci dojednanej ceny bude objednávateľovi dodaná projektová dokumentácia:
a)
v elektronickej podobe – 1x na CD/DVD nosiči, (rozpočet bude spracovaný
v aktívnom programe EXCEL s presnosťou na dve desatinné miesta, vrátane technických
správ),
b)
printovej podobe 5x , rozpočet 3x
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Čl. III.
Čas plnenia
1.

Termín dodania projektovej dokumentácie pre realizáciu: do 31.12.2021.
Čl. IV.
Platobné podmienky

1.
Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí
diela.
2.
V prípade, že zhotoviteľ sa dostane do omeškania s vykonaním v zmluvne
dohodnutom termíne, zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z dohodnutej ceny za každý deň omeškania s vykonaním diela.
3.
V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry zhotoviteľ má právo na
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
Čl. V.
Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
1.
Predmet zmluvy zhotoviteľ vypracuje a odovzdá na základe podkladov objednávateľa.
2.
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania predmetu zmluvy poskytne
zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní jestvujúceho PD
oplotenia, doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba
vznikne počas plnenia tejto zmluvy.
3.
Objednávateľ poskytne spolupôsobenie zhotoviteľovi najneskôr do troch pracovných
dní od doručenia jeho vyžiadania. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady
a doklady sú bez právnych vád.
Čl. VI.
Zodpovednosť za vady, záruka
1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo bude zhotovené podľa ustanovení
tejto zmluvy pri dodržaní všetkých všeobecne právnych predpisov a STN.
2.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase odovzdávania
objednávateľovi a za vady vzniknuté resp. nedorobky zistené po odovzdaní predmetu
zmluvy.
3.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu diela, ktoré boli spôsobené použitím
nevhodných podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ nemohol zistiť ich
nevhodnosť.
4.
Pre prípad vady predmetu zmluvy, resp. zistených nedorobkov dojednávajú zmluvné
strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné
odstránenie vady diela bezodkladne po písomnej reklamácii objednávateľa.
5.
Ak vada predmetu diela je príčinou vzniknutej škody objednávateľovi a objednávateľ
vzniknutej škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho
dôvodne požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu.
Čl. VII
Všeobecné ustanovenia
1.
Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po
uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, vzniknú nové požiadavky na strane
objednávateľa, alebo dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia,
dojednaných v tejto zmluve.
2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela, podklady a informácie získané pri plnení diela
neposkytovať tretím osobám, inak má objednávateľ právo na celý prospech, ktorý použitím
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diela vznikol zhotoviteľovi a na náhradu škody, ktorá v tejto súvislosti objednávateľovi
vznikla.
3.
Zhotoviteľ nezodpovedá za skryté vady počas realizácie stavby, ktoré sú odhalené pri
stavebných prácach.
4.
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri zhotovovaní diela ustanovenie § 42 ods. 3
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a všetky ďalšie ustanovenia daného zákona vzťahujúce sa na
obmedzenia pri označovaní konkrétnych typov, výrobcov, výrobných postupov, ktoré môžu
viesť k znevýhodneniu alebo vylúčeniu hospodárskych subjektov v postupe zadávania
zákazky na predmet zákazky, ktorého podkladom bude PD.
5.
Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť nevyhnutnú pri
vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 48 zákona o
verejnom obstarávaní pre výber zhotoviteľa stavebných prác, ktoré budú realizované na
základe zhotovenej projektovej dokumentácie . Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti
pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa technických
špecifikácií, výkazov výmer a výkresovej časti alebo aj iných skutočností týkajúcich sa PD a
to najneskôr do 48 hodín od vyžiadania objednávateľom prostredníctvom emailovej
komunikácie.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2.
Táto zmluva nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podľa §
47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa
do troch mesiacov od uzavretia tejto zmluvy zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy
nedošlo.
3.
Zmluvu možno doplniť alebo zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných
strán.
4.
Právne pomery neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
5.
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa tejto
Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť.
6.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
po jednom vyhotovení.
7.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu,
že zmluva sa zhoduje s ich slobodne a vážne prejavenou vôľou, na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.

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

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
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Príloha č. 4
Čestné vyhlásenie
ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača
Verejný
obstarávateľ:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove,
Sídlo : M.R Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov

Predmet zákazky:

„Úprava projektovej dokumentácie Rekonštrukcia oplotenia
areálu kaštieľa v Trebišove“

Uchádzač:

Týmto čestne vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich
vedomostí, že ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku v danom verejnom obstarávaní, že:
-

-

-

-

-

-

nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného
obstarávania, pokiaľ ide o mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného
obstarávateľa, ktoré boli zapojené akýmkoľvek spôsobom do procesu verejného
obstarávania,
nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo
ktoré by mohli nastať v dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť
a zvýhodňovať mňa ako uchádzača v danom procese verejného obstarávania z pohľadu
ktorejkoľvek strany, ktorá je účastníkom daného procesu alebo jeho vyhlasovateľom,
ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania sa ukáže, že
akýkoľvek potenciálny konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú
skutočnosť oznámim verejnému obstarávateľovi a budem akceptovať rozhodnutie
verejného obstarávateľa o prijatí všetkých opatrení na odstránenie zisteného konfliktu,
pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k neodôvodnenému obmedzeniu účasti mojej
spoločnosti v danom postupe a pokiaľ nebude možné riešiť vznik daného konfliktu inak
ako rozhodnutím o zrušení daného postupu alebo vylúčením mňa ako uchádzača v
danom verejnom obstarávaní,
som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní,
ktorý je zverejnený na adrese :
http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf
a v nadväznosti na uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania
princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a
efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a
povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že
budem tieto pravidlá aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania,
budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným
postupom a obsah dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem
poskytovať tretím osobám, a ani inak ich využívať na iný účel ako je účasť v danom
verejnom obstarávaní, pokiaľ o to výhradne nepožiada verejný obstarávateľ.

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

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