
MESTO NOVÁ BÁNA

i e
xÍSLO ZMLUVA7:

'"' uzavretá'podľa § 536ánás
Zmluva o dielo <z. G/2Z'-<9V-č?<9e?-^*/-c?<9 

. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov

medzi

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa
Sídlo: Námestie slobody 1/1 96801 Nová Baňa
Zastúpený: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA (primátor)
IČO: 00320897
DIČ: 2021111455
Číslo bežného účtu IBAN: SK 19 0200 0000 0000 1442 9422

ďalej len „Objednávateľ4

Zhotovíte!’:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo bežného účtu IBAN:

a

ENERGOPROJEKT, s.r.o.
Dolný Šianec 1013/1,911 01 Trenčín 
52 323 536
2120 984 833
nie sme platcami DPH
SK74 0200 0000 0041 3620 0253 

ďalej len “Zhotoviteľ“

ďalej spoločne “zmluvné strany“

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s 
názvom „Projektová dokumentácia rekonštrukcie interiéru kultúrneho domu v meste Nová 
Baňa“.

Článok 1
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo 
„zmluva“) vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa 
dielo:
Realizačná projektová dokumentácia (vrátane rozpočtu výkaz výmer) rekonštrukcie interiéru 
kultúrneho domu v meste Nová Baňa (objekt súpisné číslo 13 na parcele č. 98/1 v katastrálnom 
území Nová Baňa). Súčasťou riešenia bude najmä: návrh klimatizácie celého objektu (projektová 
dokumentácia vzduchotechniky, klimatizácie vrátane príslušenstva vestibul, kinosála, šatňa, 
kancelárske a chodbové priestory), modernizácia kinosály a javiskovej techniky (navrhnutie nového 
ozvučenia do kinosály a javiska, navrhnutie nového osvetlenia do kinosály a na javisko, navrhnutie 
dataprojektora, sťahovacieho plátna a reproduktorov podľa normy, navrhnutie germicídnych 
žiaričov do kinosály), rekonštrukcia vestibulu a šatne, vrátane interiérového vybavenia 
(rekonštrukcia sociálnych zariadení - výmena sanity - bezdotykové batérie do WC), vrátane 1 
bezbariérového WC), bezbariérový vstup do kinosály z vestibulu, bezbariérový vstup na javisko z
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vestibulu, Projekt mobilného interiéru vestibulu (sedačky, stavané panely, šatňa na kabáty a pod., 
rekonštrukcia vestibulu - stavebné úpravy, umiestnenie bezdotykového dávkovača dezinfekcie - 
vestibul a šatňa, umiestnenie germicídnych žiaričov do vestibulu a Šatne, umiestnenie stojanov na 
dezinfekciu, počítadla návštevnosti). Riešenie musí byť vypracované v súlade s výzvou č. 1ROP- 
PO7-SC77-2021-75 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 
podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou C0V1D-19 z 
Integrovaného regionálneho operačného programu a v súlade s oprávnenými výdavkami predmetnej 
výzvy (ďalej aj ako „predmet zmluvy“, „dielo“ alebo „PD“).

2. Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady a informácie, ktoré 
súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľje povinný jemu dostupné informácie poskytnúť.

3. Dielo bude vypracované a overené osobou odborne spôsobilou pre vykonanie požadovaných prác 
a bude odovzdané v nasl. rozsahu:

a) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozpracovanosti realizačnej projektovej 
dokumentácie;

b) Položkový rozpočet výkaz výmer a výkaz výmer vypracované pre každý stavebný objekt 
samostatne; a to v písomnej (tlačenej) forme v 6-tich vyhotoveniach výkaz výmer a rozpočet v 4- 
och vyhotoveniach a zároveň v elektronickej forme (grafickú časť vo formáte PDF textovú časť vo 
fonnate.doc, tabuľkovú časť.xls a všetko vo formáte PDF).

Predmet zmluvy bude realizovaný v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a jeho 
vykonávacích vyhlášok, ako aj v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 
Z. z.) vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená po výberovom konaní na 
Zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je možné uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, 
ktoré by odkazovali na konkrétny výrobok Či výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov.

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne splnený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho 
vykonanie dohodnutú cenu.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky dotknutých orgánov a správcov inžinierskych 
sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní s Objednávateľom do 10 dní po tom, 
čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. 2 
tejto zmluvy bol dodržaný.

Článok 2
Termíny a spôsob plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne splniť predmet zmluvy v rozsahu podľa článku 1, v súlade s touto 
zmluvou, výzvou na predloženie cenovej ponuky a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného 
obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, riadne a včas.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v nasledovných termínoch:

kompletná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozpracovanosti realizačnej 
projektovej dokumentácie a položkový rozpočet výkaz výmer a výkaz výmer vypracované pre 
každý stavebný objekt samostatne v zmysle Článku I. tejto zmluvy najneskôr do 3 týždňov odo 
dňa uzatvorenia tejto zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 ods. 1 sa uskutoční na základe Protokolu o 
odovzdaní a prevzatí (ďalej len „protokol“), podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol 
Zhotoviteľ vyhotoví v troch origináloch a bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a 
Zhotoviteľovi, predmet plnenia a prílohy, pričom protokol musí jasne preukázať, že odovzdávaná 
časť predmetu zmluvy bola zhotovená a dodaná podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Dva 
originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa.
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3. Protokol o prevzatí časti plnenia podľa čl. 1 ods. 1 bude podpísaný až po prekontrolovaní jeho 
štruktúry a rozsahu Objednávateľom.

4. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela v zmysle čl. 1. tejto 
zmluvy Objednávateľovi.

5. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, tak predmetné plnenia neprevezme a 
spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 
povinnosť odovzdať plnenie bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne 
určenom v zápise.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré 
zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia, lehota na 
plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky. Zhotoviteľ je povinný bez 
zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na 
predĺženie lehoty plnenia.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 
starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
technickými normami, touto zmluvou, s výzvou na predloženie ponuky v rámci verejného 
obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a 
organizácií a pokynmi Objednávateľa.

2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu 
zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa 
sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v 
záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas.

3. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky písomnosti a informácie, ktoré 
vyplynú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú 
vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

4. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť 
Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy je 
predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k ich poskytnutiu potrebné.

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a zaväzuje sa vykonávať 
predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou, v záujme a v prospech Objednávateľa.

7. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel v 
zmysle čl. 1 tejto zmluvy.

8. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť.

9. Povinnosťou Zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku pre špecifikovaný projekt, a to oprávnenými osobami a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania 
sú najmä:

Poskytovateľ a ním poverené osoby,
Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby,
Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

3



Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu,
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú pri zhotovení diela na strane 
Zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienkou podľa predchádzajúcej 
vety musia splniť všetky tieto subjekty.

Článok 4
Cena a platobné podmienky

1. Celková cena diela bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov verejného 
obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

Cena spolu

Cena bez DPH alebo konečná cena 9.800 eur

Cena celkom s DPH alebo konečná cena 9.800 eur

2. Uvedená cena celkom s DPH je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú 
v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

3. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy bude faktúra 
vystavená Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí plnenia podľa čl. 1 ods. 1, v 
zmysle čl. 2 ods. 3 a 4 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom Objednávateľovi. Súčasťou každej čiastkovej faktúry 
bude Protokol o odovzdaní a prevzatí časti plnenia, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

4. Objednávateľ uhradí cenu podľa bodu 1 tohto článku za riadne splnený predmet zmluvy prevodom 
finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

5. Faktúra vyhotovená v 2 rovnopisoch musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov 
upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.

6. Faktúra - daňový doklad vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti v zmysle platnej 
legislatívy, názov diela a prípadné ďalšie prípadná náležitosti, ktoré oznámi Zhotoviteľovi 
Objednávateľ.

7. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a fonnálnu kontrolu, vrátane jej príloh. 
V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude 
obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto 
zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu resp. prepracovanie. Zhotoviteľ je 
povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od 
termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň 
odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
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Článok 5
Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotoviteľovi 
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich 
údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

2. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú prejednávané 
požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa: Ing. Jozef Spurný, spumy@novabana.sk, 0905568194 
Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa: Peter Mikuláš, petermikulas@kmp.sk, 0907 856 880

3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných 
kontrolných poradách v súlade s § 12 ods.l písm. a) bod 2 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných 
prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby - 
minimálne v úvode, 1* v priebehu prác a 1* v závere prác. Záznamy z porád bude spracovávať 
Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa odsúhlasiť, prípadne doplniť najneskôr do 3 
pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej časti diela. Pozvanie na kontrolnú 
poradu organizuje Zhotoviteľ.

Článok 6
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu 
stanovenú v odseku 3. tohto článku zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude 
spôsobilý k použitiu na dohodnutý účel. V rámci tejto zodpovednosti Zhotoviteľ zodpovedá 
výslovne aj za to, že dielo je zhotovené tak, že na jeho základe je možné realizovať predmetnú 
stavbu pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou diela. Za vady diela sa považuje každá zmena 
výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí diela, ktorá má za následok zmenu rozpočtu. 
Táto zodpovednosť je dohodnutá ako objektívna zodpovednosť Zhotoviteľa,

Z Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 
Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinností a nedodržaním platných noriem, pričom platí objektívna zodpovednosť 
Zhotoviteľa dohodnutá v odseku 1 tohto článku, pri ktorej sa nebude skúmať miera zavinenia 
Zhotoviteľa. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej 
dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. 
nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie - 
vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer, a to až do dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutia o užívaní stavby. Tento 
záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa.

3. Záručná doba na projektovú dokumentáciu je päť rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania 
projektovej dokumentácie bez vád Objednávateľovi a neplynie v čase odstraňovania vád zo strany 
Zhotoviteľa.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich 
použití trval.

5. Pre prípad vady plnenia dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 
Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady plnenia.

6. Prípadnú reklamáciu vady dielaje Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v 
písomnej forme (aj v elektronickej podobe - e-mail) u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po 
uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do 5 pracovných dní od
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jej uplatnenia Objednávateľom, ak nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom na rozsah zistenej 
vady. K reklamácii sa zhotoví písomný zápis potvrdený oboma zmluvnými stranami.

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho činnosťou. 
Doklad o poistení Objednávateľovi na požiadanie predloží.

8. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote, 
má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej 
lehote vady plnenia, je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady 
Zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že opravy vád predmetu diela nie sú predmetom výkonu odborného 
autorského dohľadu.

10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 
porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne 
záväzných predpisov Zhotoviteľom.

Článok 7
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním diela prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k 
odovzdanej časti diela.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo sa zhotovuje za účelom realizácie projektu 
špecifikovaného v tejto zmluve. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na 
použitie diela v neobmedzenom rozsahu, najmä na vyhotovenie rozmnoženín diela, rozširovanie 
diela v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie spracovanie. Tento súhlas sa udeľuje 
bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.

3. Spracovanie projektu musí zohľadňovať platnú legislatívu, technické normy, Všeobecne záväzné 
nariadenia mesta/obce a iné koncepčné materiály týkajúce sa priestranstiev. Projekt musí spĺňať 
všetky technické normy, požiarne a hygienické predpisy, musí byť spracovaný podľa stavebného 
zákona a príslušných vykonávacích vyhlášok tak, aby bol spôsobilý na vydanie stavebného 
povolenia.

4. Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať podľa § 9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z.z. (k 
§ 58 stavebného zákona). Pomôckou je tiež sadzobník UNIKA, kde je štruktúra a rozsah 
projektovej dokumentácie pre jednotlivé stupne zadefinovaná.

Článok 8
Sankcie a odstúpenie od zmluvy

1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania 
v zmysle príslušných právnych predpisov.

2. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá dielo v termínoch podľa Čl. 2 ods. 2 zmluvy, má Objednávateľ 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % zo zmluvnej ceny (uvedenej v článku 4 ods. 1) za každý 
deň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.

3. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela pod ľa článku 6 ods. 6 tejto zmluvy, 
je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za každý 
deň omeškania.

4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného alebo 
opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej 
zmluvnej strane doručené v písomnej forme.

5. Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi Objednávateľom 
a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy.
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Článok 9
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s usl. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník.

2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma 
zmluvnými stranami.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 - Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v 
rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy.

4. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých Objednávateľ 
obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 
ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom znej vyplývajúcich 
porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, Čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Príloha č. 1 - Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 19.10.2021

V Trenčíne, dňa V Novej Bani, dňa MM

Za Zhotoviteľa: Za Objednávateľa :

RNDr. Ing. Pavel Mil 
Konateľ
ENERGOPROJEKT,

uláš Mgr. MVDíCBranislav Jad’uď, MBA 
Primátor fnesta 
Nová Baňa
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Príloha č. 1 — Ponukový list (návrh uchádzača na plnenie kritéria)

Ponuka na zákazku
Projektová dokumentácia rekonštrukcie interiéru kultúrneho domu 

v meste Nová Baňa

Uchádzač:
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca: 
Kontaktná osoba: 
e-mail: 
telefón:

ENERGOPROJEKT, s.r.o.
Dolný Šianec 1013/1, Trenčín 911 01
52 323 536
2120 984 833
nie sme platcami DPH
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, konateľ
Ing. Jana Bulková, asistentka
jbulkova@kmp.sk
0905 876 617

https://www.orsr.sk/vypis.asp?lD=461814&SID=6&P=:0

Návrh ceny za predmet zákazky:

Predmet zákazky

Cena za špecifikovaný 
predmet zákazky bez DPH 
(resp. konečná cena u 
neplatcov) v EUR

Cena za špecifikovaný predmet 
zákazky s DPH (resp. konečná 
cena u neplatcov) v EUR - 
kritérium hodnotenia

Projektová dokumentácia
rekonštrukcie interiéru
kultúrneho domu v meste 
Nová Baňa

- 9.800,-

Týmto čestne vyhlasujem/e, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Potvrdzujeme, že nie som v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na 
postupoch verejného obstarávania z dôvodu konfliktu záujmov podľa zákona č. 343/2015 Z. z o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V 
prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tom bezodkladne informovať 
verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania a plne si uvedomujeme a 
súhlasíme, že akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke úmyselne 
poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z procesu zadávania tejto zákazky a z uzatvorenia zmluvy, 
ktorá je jej výsledkom. Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného 
vyhlásenia.

Predložením tejto ponuky súhlasím so znením zmluvy na realizáciu predmetnej zákazky v znení, ktoré 
tvorilo prílohu výzvy na predloženie ponuky.

Miesto a dátum: Trenčín, 19.10.2021
ENERGOPROJEKT, s r d 

Dolný *e"

I \/ x

podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka uchádzača
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