Príloha č. 5
Podmienky využitia subdodávateľov
Obchodné meno, názov uchádzača: .................................................................................
Adresa, sídlo: .....................................................................................................................
IČO: ...................................................................................................................................
Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto vyhlasujem, že ako uchádzač
vo verejnom obstarávaní v rámci predmetu zákazky: „Rekonštrukcia odvodňovacích
kanálov v obci Silická Brezová“, ktorú zverejnila obec Silická Brezová ako verejný
obstarávateľ (ďalej aj ako „Objednávateľ“), súhlasím v plnom rozsahu a bez
obmedzenia s podmienkami využitia subdodávateľov uvedenými nižšie.
Prehľad subdodávateľov
Subdodávateľ
(obchodné meno,
sídlo, IČO)

Predmet
subdodávky

Predpokladaný
podiel zákazky
zadávaný
subdodávateľovi
v EUR

Osoba oprávnená
konať za
subdodávateľa
(meno
a
priezvisko,
adresa
pobytu,
dátum narodenia,
kontakt)

Podmienky využitia subdodávateľov podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z.
1. Úspešný uchádzač (ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) je oprávnený zveriť vykonanie časti
predmetu zmluvy tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu podľa vyššie
uvedeného prehľadu. Každý subdodávateľ, ktorý má dodať časť predmetu zmluvy,
je povinný v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní a s § 4 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov byť registrovaný ako partner verejného sektora, ak mu táto
povinnosť zo zákona vyplýva. V prípade, že Zhotoviteľ tento svoj záväzok nedodrží,
bude v plnej miere zodpovedný za všetky škody, ktoré takýmto konaním
objednávateľovi spôsobí.
2.

Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ plne
zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy,
akoby ho vykonával sám.

3.

V prípade, ak Zhotoviteľ zverí vykonanie časti predmetu zmluvy subdodávateľovi
inému ako v uvedenom prehľade, je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi

každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím
vykonávania časti predmetu zmluvy.
4. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má dodať časť predmetu zmluvy, je tento
povinný v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní a s § 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov byť registrovaný ako partner verejného sektora, ak mu táto povinnosť zo
zákona vyplýva.
5.

Subdodávateľ môže začať plniť časť predmetu zmluvy iba po písomnom
odsúhlasení Objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne plniť časť
predmetu zmluvy bez súhlasu Objednávateľa alebo napriek odmietnutiu
subdodávateľa Objednávateľom, má Objednávateľ právo neprevziať predmet
plnenia.

6.

Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t.j. zvýšiť podiel subdodávok
podľa vyššie uvedeného prehľadu a to zmenou podielu subdodávok pre už
uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s
podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok, resp. doplnenia
subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dôvod tejto
zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím plnenia časti predmetu zmluvy.

7.

Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
uvedených v prehľade.

8.

V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností tykajúcej sa subdodávateľov alebo
ich zmeny má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 EUR bez
DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj
opakovane.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi
všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na dodanie predmetu tejto
zmluvy. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ
plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy,
akoby ho vykonával sám.
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
uchádzača/zhotoviteľa:

Podpis a pečiatka:

Miesto a dátum podpisu:

