Výzva na predloženie ponuky v súlade s §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
Priemyselný inovačný klaster, ako osoba v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) Vás žiadame o
predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky pod názvom
„Naštartovanie efektívneho manažmentu Priemyselného inovačného klastra“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Osoba v zmysle § 8 ZVO (ďalej aj verejný obstarávateľ):
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Priemyselný inovačný klaster
Sídlo organizácie:
Mobis ulica 442/2, 013 02 Gbeľany
Štatutárny orgán:
Ing. Martina Le Gall Maláková
IČO:
51193094
DIČ:
IČ DPH:
neuplatňuje sa
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie
Meno a priezvisko:
PhDr. Denisa Zlatá
Funkcia:
klastrový manažér
Email:
denisa.zlata@industryinnovationcluster.sk
Mobil:
+421 949 603 971
Kontaktná adresa:
Mlynské Nivy 54, 821 09 Bratislava
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL) www.industryinnovationcluster.sk

2. Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie cestovných služieb pre projekt pod názvom „Naštartovanie efektívneho manažmentu
Priemyselného inovačného klastra“.
3. Predpokladaná hodnota zákazky:
10 000 v EUR bez DPH
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší ako
predpokladaná hodnota zákazky.
4. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je poskytovanie cestovných služieb pre projekt pod názvom „Naštartovanie
efektívneho manažmentu Priemyselného inovačného klastra“).
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky, ktorým
je Zabezpečenie cestovných sluzieb pre projekt pod názvom „Naštartovanie efektívneho manažmentu
Priemyselného inovačného klastra“) a nie je možné, aby tieto služby poskytovali rôzni poskytovatelia
služieb. Procesne by rozdelenie zákazky verejnému obstarávateľovi spôsobovalo neprimerané problémy
a ohrozovalo implementáciu projektu z casového hladiska.
5. Druh zákazky: služba
6. Kód CPV:
Spoločný slovník obstarávnia
Hlavný predmet
Hlavný slovník:
63000000-9 Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných
kancelárií
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
neuplatňuje sa

7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o poskytovaní služieb
8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Doba trvania zmluvného vzťahu budú 2 mesiace od platnosti a účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb
9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Priemyselný inovačný klaster, Mlynské Nivy 54, 821 09 Bratislava
10. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Ministerstva hospodárstva SR, zo schémy de minimis na
podporu priemyselných klastrových organizácií za rok 2019 a z vlastných zdrojov verejného
obstarávatela.
S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o poskytovaní služieb. Zmluvnú cenu uhradí verejný
obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom.
Splatnosť faktúry je 14 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobná
povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu
poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po
stránke vecnej či formálnej správne vystavená, bude vrátená na doplnenie alebo prepracovanie a nová
lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
11. Podmienky účasti – Osobné postavenie.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia - § 32 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a
f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ich
splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e)
overí:
• v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie (webový
portál www.uvo.gov.sk) alebo ekvivalentný zoznam v krajine sídla uchádzača,
• v Obchodnom registri Slovenskej republiky (webový portál www.orsr.sk) alebo ekvivalentný
register v krajine sídla uchádzača,
• v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (webový portál www.zrsr.sk) alebo ekvivalentný
register v krajine sídla uchádzaća.
V prípade, že ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača nie je dostupný cez webový portál,
uchádzač predloží originál alebo úradne overenú fotokópiu ekvivalentného dokladu, ktorým uchádzać
preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dokumenty vo verejnom obstarávaní sa
predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa
spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a
dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. f) overí:
• v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie (webový portál
www.uvo.gov.sk).
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•

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti
vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona
č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade,
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka
hodnotená.

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu,
úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky
musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia mandátnej
zmluvy ak sú povinnými osobami podľa tohto predpisu.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
finančného a ekonomického postavenia – § 33 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nevyžaduje sa.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
technickej a odbornej spôsobilosti - § 34 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nevyžaduje sa.
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.
Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 4 tejto výzvy), ktorý bude podpísaný
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 30.01.2020 o 10:00 hod.
14. Miesto a spôsob predloženia ponúk:
• osobne do sídla obstarávateľa na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo
• e-mailom na adresu denisa.zlata@industryinnovationcluster.sk alebo
• poštou, kuriérom na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy.
Predloženie cenovej ponuky kuriérom, poštou – rozumie sa doručenie cenovej ponuky na kontaktnú
adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy, v stanovenej lehote podľa bodu 13 výzvy, nie
jej odovzdanie na prepravu kuriérom alebo poštou.
Predloženie cenovej ponuky osobne – rozumie sa doručenie cenovej ponuky na adresu verejného
obstarávateľa podľa bodu 1 výzvy, v stanovenej lehote podľa bodu 13 výzvy.
Telefonický kontakt na podateľňu je : ; +421 949 603 971
Predložením cenovej ponuky e-mailom – rozumie sa odoslanie cenovej ponuky na e-mailovú adresu
denisa.zlata@industryinnovationcluster.sk v stanovenej lehote podľa bodu 13 výzvy.
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené
v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.
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15. Obsah ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
a. Podrobný opis predmetu zákazky (Príloha č. 1)
b. Návrh zmluvy o poskytovaní služieb (Príloha č.2): podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača ako originál (v prípade predloženia/doručenia ponuky
kuriérom, poštou alebo osobne) alebo scan originálu (v prípade predloženia/doručenia ponuky
e-mailom) a neodeliteľnou súčaťou zmluvy je aj Podrobný opis predmetu zákazky (Príloha č.
1).
c. Identifikačné údaje uchádzača (Príloha č. 3): podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača ako originál (v prípade predloženia/doručenia ponuky
kuriérom, poštou alebo osobne) alebo scan originálu (v prípade predloženia/doručenia ponuky
e-mailom).
d.

Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 4): podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača ako originál (v prípade predloženia/doručenia ponuky kuriérom, poštou
alebo osobne) alebo scan originálu (v prípade predloženia/doručenia ponuky e-mailom).

e. Splnomocnenie pre osobu, ktorá je oprávnená podpisovať ponuku za uchádzača (ak sa
uplatňuje) ako originál (v prípade predloženia/doručenia ponuky kuriérom, poštou alebo
osobne) alebo scan originálu (v prípade predloženia/doručenia ponuky e-mailom).
Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom vyhotovení.
Obstarávate neumožnuje predloženie variantného riešenia.
16. Jazyk, v ktorom možno predkladať ponuky:
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa
spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku.
17. Označenie cenovej ponuky
• v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom e-mailu, tak je potrebné do „predmetu emailu“ napísať „ Priemyselný inovačný klaster – Naštartovanie efektívneho manažmentu – Cestovná
agentúra.“
• v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom pošty, kuriérom alebo osobne, tak je
potrebné, aby bola predložená v uzatvorenej obálke. Na obálke bude uvedená kompletná adresa
odosielateľa (uchádzača) a kompletná adresa verejného obstarávateľa (v súlade s bodom č. 1 tejto
výzvy). Zároveň uzatvorená obálka bude označená heslom: „ Priemyselný inovačný klaster –
Naštartovanie efektívneho manažmentu – Cestovná agentúra.“
•
18. Otváranie ponúk:
Dátum, čas: 30.01.2020 o 10:30 hod.
Miesto:Priemyselný inovačný klaster, Mlynské Nivy 54, 821 09 Bratislava
19. Postup pri otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v
lehote na predkladanie ponúk. Zástupca uchádzača sa preukáže, že je oprávnený konať za
spoločnosť/uchádzača, resp. plnou mocou/poverením zastupovať osobu oprávnenú konať v
originálnom vyhotovení a dokladom totožnosti.
Pri otváraní ponúk sa zverejnia obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy
pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritéria, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených
verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
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20. Lehota viazanosti ponúk: do 31.03.2020.
21. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
meno, priezvisko, titul: PhDr. Denisa Zlatá
funkcia: klastrový manažér
kontakt na poverenú osobu k realizácií verejného obstarávania:
mobil:
+421 949 603971
E-mail: denisa.zlata@industryinnovationcluster.sk
22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp.
uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.
Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou podľa bodu 21 tejto výzvy.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky a s účasťou v tomto verejnom
obstarávaní znáša záujemca/uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovaním predmetu
zmluvy kedykoľvek počas platnosti zmluvy o poskyztnutí služieb, ako aj po jej ukončení a poskytnúť'
súčinnosť' pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu/audit podľa zákona c. 343/2015
Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Úspešný uchádzač je povinný uchovávať všetku dokumentáciu v origináli z predmetného zmluvného
vzťahu po dobu desiatich (10) rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutovaní služieb.

23. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk vybraným hospodárskym subjektom: 23.1.2020
24. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sidle verejného ostarávateľa. 23.1.2020
S úctou,

................................................................
Ing. Martina Le Gall Maláková
prezident
Priemyselný inovačný klaster
Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č.1 – Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha č.2 - Návrh zmluvy o poskytovaní služieb
Príloha č.3 – Identifikačné údaje uchádzača (Uchádzač vypĺňa alebo upravuje iba žlté polia.)
Príloha č. 4 – Návrh na plnenie kritéria (Uchádzač vypĺňa iba šedé polia.)
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Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky
Zabezpečenie cestovných služieb pre projekt pod názvom „Naštartovanie efektívneho manažmentu
Priemyselného inovačného klastra“.

Názov položky

Jednotka

Popis

1.

Aktivita 3 - Služobná cesta Brusel- 25.-26.2. 2020

osoba/noc

1 osoba, spiatočná letenka a ubytovanie (1 noc), oba lety v poobednajších
hodinách, ubytovanie blízko Avenue de Cortenbergh v Bruseli

2.

Aktivita 2 - služobná cesta - 16. 17. 3 2020, Brusel

osoba/noc

1 osoba, spiatočná letenka a ubytovanie (2 noci), oba lety v poobednajších
hodinách, ubytovanie v Bruseli

3.

Aktivita 3 - Služobná cesta Brusel - 23. - 25.3. 2020

osoba/noc

2 osoby, spiatočná letenka a ubytovanie (2 noci), oba lety v poobednajších
hodinách, ubytovanie blízko Avenue de Cortenbergh v Bruseli

4.

Aktivita 3 - Služobná cesta Paris
Saclay 10.2. - 14.2. 2020

osoba/noc

3 osoby, spiatočná letenka a ubytovanie (2 noci), oba lety v poobednajších
hodinách, ubytovanie v oblasti Paris Saclay

5.

Aktivita 3 - Služobná cesta EIT
Manufacturing 2.3. - 4.3.2020

osoba/noc

4 osoby, spiatočná letenka a ubytovanie (2 noci), oba lety v poobednajších
hodinách, ubytovanie Paris Saclay

osoba/noc

ubytovanie pre 3 osoby v Prahe

osoba/noc

ubytovanie pre 3 osoby v Prahe

P.č.

6.
7.

Aktivita 3 - Služobná cesta Praha,
marec 2020
Aktivita 4 - Služobná cesta Praha,
marec 2020
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Príloha č.2 – Návrh zmluvy o posyktovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb
č.:
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
Odberateľ:
Priemyselný inovačný klaster, záujmové združenie právnických osôb registrované na Okresnom
úrade Žilina, Mobis ulica 442/2, 013 02 Gbeľany,
Zastúpenie :
Ing. Martina Le Gall Maláková, prezident
IČO :
51193094
IBAN:
SK71 1100 0000 0029 4807 7255
Osoba zodpovedná
za vecné plnenie :
PhDr. Denisa Zlatá
Číslo zmluvy:
(ďalej len „odberateľ“ alebo „PIK“ )
a
Poskytovateľ:
Zastúpenie :
IČO :
DIČ :
IČ pre DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN:
(ďalej len „poskytovateľ“)
Článok II.
Predmet zmluvy
2.1.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka poskytovateľa zo dňa ..........., ktorú predložil
v rámci zákazky s nízkou hodnotou § 117 podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov.

2.2.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať v súlade s podmienkami tejto
zmluvy odberateľovi služby v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 – Podrobný opis predmetu
zákazky

2.3.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť, rešpektujúc podmienky dohodnuté v tejto zmluve. Ďalej sa
zaväzuje poskytovať tieto služby riadne, včas, bez vád, s potrebnou odbornou starostlivosťou
a tomu zodpovedajúcou kvalitou podľa platných zákonov a interných predpisov odberateľa.

2.4.

Odberateľ sa zaväzuje v súlade s touto zmluvou zaplatiť poskytovateľovi za skutočne
poskytnuté služby podľa tejto zmluvy dohodnutú odmenu podľa Čl. III. a platných podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.
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2.5.

Poskytovateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou
poskytovaných služieb, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné
k realizácii predmetu zmluvy. Súčasne vyhlasuje, že je personálne, technicky a odborne
spôsobilý na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

2.6.

Poskytovateľ potvrdzuje, že má oprávnenie na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto
zmluvy.
Článok III.
Cena za poskytované služby

3.1

Cena za poskytované služby za celý predmet zákazky je stanovená v zmysle zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe verejného obstarávania.
Cena za služby je stanovená na sumu
EUR.
Bližšie nacenenie služieb je v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

3.2

Cena za poskytované služby podľa bodu 3.1. a prílohy č. 2 tejto zmluvy, je záväzná a konečná
a môže byť upravovaná len v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov SR
ovplyvňujúcich cenu poskytovaných služieb (daňové predpisy, DPH a pod.).
Článok IV.
Platobné podmienky

4.1

Odberateľ uhradí cenu za skutočne poskytnuté služby, podľa čl. III. tejto zmluvy na základe
poskytovateľom vystavených a odberateľovi doručených faktúr.

4.2

Fakturácia bude prebiehať mesačne, vo výške podľa článku bod 3.1. Každá faktúra bude
poskytovateľom vystavená najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca.
Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia
faktúry odberateľovi.

4.3

Odberateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo
porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Odberateľ je povinný takúto faktúru zaslať do troch (3)
pracovných dní poskytovateľovi, ktorý faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo
vystaví novú. U takto opravenej alebo novej faktúry plynie nová lehota jej splatnosti.

4.4

Prílohou faktúry musí byť súpis poskytnutých služieb poskytovateľom podľa prílohy č. 3 tejto
zmluvy.

4.5

Preddavky odberateľ neposkytuje.
Článok V.
Termín a spôsob plnenia

5.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v dohodnutom čase:

5.2

Začiatok poskytovania : 1. 02. 2020
Koniec poskytovania: 31. 03. 2020

Článok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1

Práva a povinnosti odberateľa:
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a) Odberateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a všetky potrebné
informácie na poskytovanie služieb.
b) Odberateľ je oprávnený kedykoľvek, prostredníctvom svojich poverených zamestnancov
kontrolovať kvalitu poskytovaných služieb.
6.2

Práva a povinnosti poskytovateľa:
a) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby odborne, v náležitej kvalite a v stanovenom
termíne
b) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať všetky služby v súlade s platnými právnymi predpismi.
c) Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené odberateľovi, ku ktorým dôjde
zanedbaním jeho povinností.

Článok VII.
Zmluvné pokuty
7.1

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak poskytovateľ nezabezpečí služby dohodnuté v
článku II. bod 2.2 a v článku VI. Bod 6.2 p) tejto zmluvy riadne a v čas je povinný zaplatiť
odberateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 10 % denne z dohodnutej ceny
podľa čl. III. tejto zmluvy za daný mesiac, a to za každý aj začatý deň omeškania
s poskytovaním týchto služieb. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na započítaní pohľadávky
zo zmluvnej pokuty voči pohľadávke za poskytnuté služby.

7.2

V prípade omeškania odberateľa s platením ceny podľa čl. IV. bodu 4.2. tejto zmluvy za riadne
poskytnuté služby, je poskytovateľ oprávnený uplatňovať si voči odberateľovi nárok na úrok
z omeškania podľa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka.

7.3

Splnením záväzku poskytovateľa zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti
poskytovateľa, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.

7.4

Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody.
V prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu
v plnej výške.
Článok VIII.
Reklamácia a zodpovednosť

8.1

Poskytovateľ zodpovedá za kvalitné vykonanie služieb.

8.2

Reklamácie služieb je potrebné zo strany odberateľa oznámiť bezodkladne zodpovednému
zástupcovi poskytovateľa.

8.3

V prípade odôvodnenej reklamácie má právo poskytovateľ na odstránenie vád do 24 hod. Ak
poskytovateľ neodstráni vady v stanovenom termíne, odberateľ má právo na zľavu do výšky
10 % z dohodnutej ceny za daný mesiac.

8.4

Poskytovateľ zodpovedá odberateľovi za vady, ktorú mu vznikli nekvalitným poskytnutím
upratovacích služieb v zmysle tejto zmluvy.
Článok IX.
Kontaktné osoby

9.1

Zodpovednými osobami za vecné plnenie vyplývajúce zo zmluvy sú :
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Na strane odberateľa:
Denisa
denisa.zlata@industryinnovationcluster.sk

9.1.1
9.1.2

Zlatá,

Na strane poskytovateľa:
Článok X.
Ukončenie zmluvy

10.1 Zmluva zaniká uplynutím času na ktorý bola dojednaná
10.2 Odberateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak poskytovateľ nerealizuje predmet zmluvy podľa
čl. II. bod 2.3 a porušuje ustanovenia čl. VI. bod 6.2 písm. a) až o) tejto zmluvy. Musí však
písomne vyzvať poskytovateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov
vyplývajúcich zo zmluvy a písomne ho upozorniť, že v prípade neplnenia povinností vyplývajúcich
zo zmluvy, po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
10.3

Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak odberateľ neplní svoje zmluvné
povinnosti vyplývajúce z čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, čl. VI. bod 6.1 s výnimkou písm. c) tejto
zmluvy, čím poskytovateľovi znemožní vykonávanie služby. Musí však vyzvať odberateľa a
určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a
písomne ho upozorniť, že v prípade neplnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, po
stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

10.4

Ukončením zmluvného vzťahu nie je dotknuté právo na náhradu škody a uplatnenia si
zmluvnej pokuty.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v zmysle čl. V. bodu 5.2. tejto zmluvy.

11.2

Zmluvné strany sa zaväzujú svoje spory riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou, ak nedôjde
k dohode môže sa ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť s vecou na príslušný všeobecný
súd.

11.3

Vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými Obchodného zákonníka a
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

11.4

Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných očíslovaných dodatkov
podpísaných zmluvnými stranami tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

11.5

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky,
Príloha č. 2 – Cena za poskytované služby,
Príloha č. 3 – Súpis vykonaných prác.

11.6

Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní
odberateľ obdrží tri a poskytovateľ dve vyhotovenia.

11.7

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

11.8

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane
príloh a dodatkov Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

11.9

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že ju uzavreli slobodne,
vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju dobrovoľne podpisujú.
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V Bratislava, dňa .....................................

...........................................
Odberateľ
Ing. Martina Le Gall Maláková
prezident
Priemyselný inovačný klaster

.........................................
Poskytovateľ
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Súpis vykonaných prác
Podľa zmluvy o poskytovaní služieb č............/............../ zo dňa DD.MM.RRRR (ďalej len „zmluva“)
Poskytovateľ:
Sídlo :
IČO :
odovzdáva a odberateľ Priemyselný inovačný klaster, záujmové združenie právnických osôb
registrované na Okresnom úrade Žilina, Mobis ulica 442/2, 013 02 Gbeľany, preberá plnenie
predmetu citovanej zmluvy v rozsahu:

Odberateľ preberá služby bez vád* s vadami *
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
a termín na odstránenie vád
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................
V ............................dňa .............................

............................................
Poskytovateľ

.......................................................
Odberateľ

*nehodiace sa prečiarknite
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Príloha č.3 - Identifikačné údaje uchádzača

Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno alebo názov uchádzača

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

úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača

Názov skupiny dodávateľov

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

vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

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

úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača

IČO

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

Právna forma

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

Zápis uchádzača v Obchodnom registri

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

označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do
ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku
štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj
o zápise do tohto registra alebo evidencie

Štát

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

názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol
uchádzač založený

Zoznam osôb oprávnených
konať v mene uchádzača

meno a priezvisko
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Kontaktné údaje uchádzača
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejného
obstarávania

Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefón
E-mail
Fax

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

Kontaktné údaje zodpovednej osoby,
ktorej bude doručená Výzva na účasť v elektronickej
aukcii EA sa nerealizuje

Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefón
E-mail

EA sa nerealizuje

V............................., dňa:..........................
........................................................................................
podpis oprávnenej osoby uchádzača
titul, meno a priezvisko oprávnenej osoby uchádzača
funkcia oprávnenej osoby
obchodné meno alebo názov uchádzača
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Príloha č. 4 Formulár cenovej ponuky
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca
uchádzača:

P.č.

Popis služby

Merná jednotka

Množstvo

Cena v EUR bez DPH za
1 mernú jednotku

Celková cena v EUR bez
DPH za celý predmet
zákazky

1.
Cena spolu za celý predmet zákazky

Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:

Podpis oprávneného
zástupcu uchádzača:

Pečiatka*:

Legenda:

Vysvetlivky:

uchádzač vyplní len šedé polia
* V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného registra.

DPH v EUR

Celková cena v EUR s DPH
za celý predmet zákazky

