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ÚVODNÉ USTANOVENIA  
 
Počas celého procesu verejného obstarávania sa verejný obstarávateľ a zainteresované osoby na strane verejného 

obstarávateľa budú správať tak, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť 

hospodársku súťaž alebo porušiť princípy vo verejnom obstarávaní.  

Verejný obstarávateľ dodržiava etické normy v rámci realizácie verejného obstarávania a uplatní primerané 

a účinné prostriedky na zabránenie nezákonných korupčných praktík. Verejný obstarávateľ neprijíma žiadne 

ponuky, dary, platby alebo výhody akéhokoľvek druhu, ktoré by sa vykladali alebo mohli sa vykladať priamo alebo 

nepriamo ako nezákonné alebo korupčné praktiky, napr. nabádanie na zadanie zákazky alebo odmeny zaň alebo 

nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo verejnom obstarávaní alebo odmeny zaň. Verejný obstarávateľ neposkytne 

neoprávnené priame alebo nepriame výhody akéhokoľvek druhu sebe alebo jeho zainteresovanej osobe v procese 

verejného obstarávania.  

 

Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného 

obstarávateľa týkajúce sa tejto zákazky, uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch.  

 

Od uchádzačov sa očakáva, že si dôsledne preštudujú výzvu na predkladanie ponúk, súťažné podklady a budú 

dodržiavať všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifiká uvedené vo výzve na predkladanie 

ponúk, v súťažných podkladoch a sprievodnej dokumentácii.  

 

Od uchádzačov sa očakáva, že sa hlásia k etickému kódexu záujemcov/uchádzačov a ich subdodávateľov, ktorý 

zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie na svojom webovom sídle dňa 19.04.2016 

(http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html;) 

  

 

  

ČASŤ A1. 

POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

ČASŤ I. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PODĽA § 7 ODS. 1 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 343/2015  Z. Z. O VEREJNOM 

OBSATRÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV  (ĎALEJ LEN 

„VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ“):   

Úradný názov:  IČO: 

Mesto Krompachy 00 329 282 

Sídlo: Telefón: 

Námestie Slobody 1                                                                                        053 419 22 11 

Štatutárny orgán:                                                                                            E-mail:  

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta                                                         iveta.rusinova@krompachy.sk  

Mesto/obec:  PSČ:  

Krompachy 053 42 

  

http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html
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Internetová adresa verejného obstarávateľa  (URL):   

www.krompachy.sk 

  

Splnomocnená osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Eva Stehlíková 

Adresa a kontaktné miesto, na ktorých možno získať ďalšie informácie: Mestský úrad Krompachy, 

Námestie Slobody 1, 053 42 Krompachy 

 

  

Kontaktná osoba: Ing. Eva Stehlíková E - mail: eva.stehlikova@krompachy.sk 

  

Korešpondenčná adresa kontaktnej osoby: Mesto Krompachy, 

Mestský úrad Krompachy, Námestie Slobody 1, 053 42 

Krompachy 

mobil: 0905 668 088 

  

 

Druh verejného obstarávateľa:  Podľa § 7 ods. 1 písm. b)  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“)  

Hlavný predmet činnosti:  Všeobecné verejné služby    

 

2. PREDMET  ZÁKAZKY   

  

Predmet zákazky: Uskutočnenie stavebných prác 

Názov predmetu zákazky: Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská  pred 
železničnou stanicou v meste Krompachy 

Stručný opis predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcich spevnených plôch 
na ul. Družstevnej, ich prestavba a modernizácia tak, aby spĺňali 
podmienky zariadenia pre integrovanú dopravu v meste 
Krompachy, t.j. umožniť vzájomné prestupovanie medzi linkami SAD 
a ŽSR. Predmetná stavba rieši teda komplexnú rekonštrukciu 
priestupných a čakacích plôch na dvoch zastávkach, bezbariérový 
príchod a odchod cestujúcich zo zastávok SAD. Stavba zahŕňa 
urbanistickú vybavenosť predstaničného priestoru, t.j výstavbu 
prístreškov pre autobusovú zastávku a výstavbu prvkov drobnej 
architektúry (označníky zastávky, lavičky, cyklostojany, oddeľovacie 
stĺpiky, ochranné mreže stromov, smetné koše a pod.), ktoré budú 
slúžiť cestujúcim pri miestnej a mimomestskej doprave. Súčasťou 
projektu je aj elektrická prípojka pre informačný systém, osvetlenie 
vrátane kamerového systému mestskej polície. Autobusové 
zastávky budú vybavené modernými informačnými technológiami, 
uvažuje sa so zavedením inteligentného informačného systému, 
softwérového aj hardwérového vybavenia a prepojenia 
informačného systému autobusovej prímestskej a medzimestskej 
(SAD) so systémom ŽSR, vybudovanie inteligentných zastávok s 
prenosom údajov softwarové a hardwarové zabezpečenie. 
Stavbou dôjde k estetizácii predstaničného priestoru  
a zabezpečeniu plynulosti a bezpečnosti pre dopravu aj chodcov. 

 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

   hlavný slovník:  45223300-9 stavebné práce na stavbe parkovísk 

 



Názov predmetu zákazky: „Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská  pred železničnou stanicou 
v meste Krompachy“ 
Postup verejného obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 - 116 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 

 
S t r a n a  | 6 

Predpokladaná hodnota zákazky:            
233.040,95 Eur bez DPH 

Verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu zákazky určil na základe rozpočtu (ocenený výkaz výmer) 
stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky.  

 
3.  ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY  

3.1 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 

4. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

4.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia 

a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.  

   

5. MIESTO A TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY  

5.1 Miesto plnenia predmetu zákazky: pozemky parcely E-KN parc. Č. 70682/11, E-KN parc. Č. 70682/51, E-KN 

parc. č.70682/52, C-KN parc. Č.1902, C-KN 2316 k.ú. Krompachy 

5.2 Lehota plnenia:  do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska 

 

6. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

6.1 Predmet zákazky bude financovaný z 

 vlastných zdrojov verejného obstarávateľa  

 dotačných zdrojov  

6.2 Na plnenie predmetu zákazky verejný obstarávateľ  neposkytne finančné preddavky ani zálohové platby.  

6.3 Ďalšie podrobnosti týkajúce sa  financovania predmetu zákazky sú podrobne špecifikované v časti súťažných 
podkladov – B2. Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky.    

 

7. TYP ZMLUVY  

7.1 Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo  podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v platnom znení .  

7.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov 

B2. Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky vo väzbe na časť B1. Opis predmetu zákazky 

a spôsob určenia ceny.  

7.3 Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v časti B2. Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu 

zákazky sú pre uchádzača záväzné.  

 

8. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK - PLATNOSŤ PONUKY  

8.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do: 31.08.2018 

8.2 V prípade potreby, vyplývajúcej najmä z aplikácie revíznych postupov, si verejný obstarávateľ vyhradzuje 

právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk.  

8.3 Predĺženie lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný obstarávateľ všetkým záujemcom a uchádzačom formou 

opravy údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk prostredníctvom vestníka Úradu pre verejné 

obstarávanie, ako aj vo svojom profile. 

8.4 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane 

predĺženej viazanosti ponúk podľa bodu 8.2.  
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ČASŤ II.  
DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE 

 

9. DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM, ZÁUJEMCAMI A UCHÁDZAČMI 

9.1 Verejný obstarávateľ týmto upovedomuje hospodárske subjekty, záujemcov/uchádzačov, že v tomto 

zadávaní zákazky uplatňuje inštitút prechodného ustanovenia § 187 ods. 8 zák. č. 343/2015  Z. z. zákona 

o verejnom obstarávaní z čoho vyplýva, že komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom 

obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty,  iného doručovateľa (vrátane 

osobného doručenia), elektronických prostriedkov, alebo ich kombináciou. 

9.2 Písomne na účely tejto súťaže sa rozumie akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré 

možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej vrátane informácií prenášaných a uchovávaných  

elektronickými prostriedkami.      

9.3 Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí 

ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Nikto nesmie preskúmať ich obsah 

pred uplynutím lehoty na ich predloženie. 

9.4 Za moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom resp. splnomocnenou osobou 

a hospodárskym subjektom záujemcom, uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon 

o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia  o momente doručenia do 

vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (§ 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní). 

 
9.5 Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený prístup k súťažným podkladom a ostatným informáciám 

potrebných na vypracovanie ponuky v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO 

(www.uvo.gov.sk;) počas celého procesu verejného obstarávania. Z toho dôvodu verejný obstarávateľ 

odporúča všetkým záujemcom, aby vo vlastnom záujme počas celého procesu verejného obstarávania 

sledovali profil verejného obstarávateľa na uvedenom webovom sídle.  

 

9.6 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby svoj záujem zúčastniť sa verejného obstarávania oznámili 

kontaktnej osobe verejného obstarávateľa z dôvodu vytvorenia „komunikačnej linky“ za účelom poskytnutia 

informácie o zverejnení vysvetlenia a iných informácií potrebných na vypracovanie ponuky na  profile 

verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO s uvedením údajov: Obchodný názov, kontaktná osoba 

a kontaktná e-mailová adresa.   

 
10. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV  

10.1 V prípade potreby vysvetliť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch 

alebo v inej sprievodnej dokumentácii môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo 

u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: Ing. Eva Stehlíková, korešpondenčná adresa kontaktnej osoby: 

Mesto Krompachy, Mestský úrad Krompachy, Námestie Slobody 1, 053 42 Krompachy, e - mail: 

eva.stehlikova@krompachy.sk, mobil: 0905 668 088  a to spôsobom podľa bodu 9.1 tejto časti. 

10.2 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej 

sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri 

pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada 

dostatočne vopred.  

http://www.uvo.gov.sk/
mailto:eva.stehlikova@krompachy.sk
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10.3 Za dostatočne vopred doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená 

verejnému obstarávateľovi (v listinnej podobe alebo elektronickými prostriedkami) v takej lehote, aby verejný 

obstarávateľ mohol oznámiť všetkým záujemcom vysvetlenie v zákonom stanovenej lehote.  

10.4 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak 

a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky nie je poskytnuté v lehote podľa bodu 10.2  

aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo 

b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky vykoná podstatnú zmenu 

10.5 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia 

podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal podľa bodu 10.2 alebo jeho 

význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na 

predkladanie ponúk. 

10.6 Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, 

prípadne informáciu o vykonaní podstatných  zmien v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky 

verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO  www.uvo.gov.sk. 

Verejný obstarávateľ bude považovať takéto vysvetlenie resp. poskytnutie informácie za doručené v momente 

ich zverejnenia v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO  www.uvo.gov.sk . 

O zverejnení vysvetlenia informácií verejný obstarávateľ prostredníctvom kontaktnej osoby oboznámi 
všetkých známych záujemcov prostredníctvom e-mailu podľa bodu 9.6.  

 

11. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

11.1 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky za účelom 

získania informácií pre spracovanie a predloženie ponuky. Záujemca môže požiadať o vykonanie obhliadky 

miesta plnenia predmetu zákazky a to prostredníctvom kontaktnej osoby : Ing. Eva Stehlíková, Mesto 

Krompachy, Mestský úrad Krompachy, Námestie Slobody 1, 053 42 Krompachy, alebo na tel. kontakte: 0905 

668 088. 

Verejný obstarávateľ obratom oznámi záujemcovi miesto, termín a čas obhliadky. 

11.2 Verejný obstarávateľ pri vykonaní obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky dodrží princíp transparentnosti 

a rovnakého zaobchádzania voči záujemcom.  

 

ČASŤ III. 

PRÍPRAVA PONUKY 

12. VYHOTOVENIE PONUKY 

12.1 Ponuka musí byť vyhotovená písomne - v listinnej podobe, ktorá zabezpečí úplnosť a obsah údajov v nej 

uvedených. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským 

výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.  

12.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo výzve na predkladanie ponuky 

a v týchto súťažných podkladoch, musia byť predložené ako prvopisy – originály alebo ich úradne osvedčené 

kópie, pokiaľ nie je určené inak.  

12.3 Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzačom predložená ponuka bola zviazaná v celku bez možnosti 

svojvoľnej výmeny dokladov a dokumentov (napríklad knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená 

špagátovým spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača alebo iný 

vhodný druh väzby). Prvá strana ponuky by mala obsahovať obchodné meno, sídlo, adresu uchádzača 

a zoznam dokladov a dokumentov predložených v ponuke a jednotlivé strany ponuky by mali byť očíslované.  

http://www.uvo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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13. JAZYK PONUKY  

13.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. 

v slovenskom jazyku). 

13.2 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. Ak sa zistí rozdiel 

v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.  

 

14. MENA  A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE  

14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky v ponuke  bude vyjadrená v eurách.  

14.2 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 stanovená ako cena 

dohodou zmluvných strán (ďalej len „ zmluvná cena“). 

14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie  

v zložení:  

14.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  

14.3.2  sadzba DPH a výška DPH,  

14.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom 

DPH, upozorní. 

14.5 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač so sídlom mimo SR v ponuke predložil cenu vrátane DPH 
obsahujúcu sadzbu vyjadrenú v %, ktorá je  platná v SR.  

14.6 Navrhovaná zmluvná cena musí byť spracovaná podľa časti súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky 
a spôsob určenia ceny a B2. Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky.  

14.7 Je výhradnou povinnosťou záujemcu/uchádzača, aby sa dôsledne  oboznámil s výzvou na predkladanie  
ponúk, súťažnými podkladmi a všetkými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek  spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo realizáciu diela. Navrhovaná cena musí byť 
stanovená podľa platných právnych predpisov v čase predkladania ponuky. V prípade, že záujemca/uchádzač 
bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny  jeho nárok na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a/alebo 
opomenutí jeho povinností.   

 

15 ZÁBEZPEKA  
15.1 Viazanosť ponuky verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej 

záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v 
banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Zábezpeka ponuky v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní 
sa vyžaduje vo výške 6 000,00 Eur. 

15.2 Doklad o zložení zábezpeky musí byť súčasťou ponuky uchádzača. Ak doklad o zložení zábezpeky nebude 
súčasťou ponuky, resp. ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 
15.4.1. a 15.4.2. alebo ak banková záruka nebude obsahovať náležitosti podľa tohto bodu, bude uchádzač 
z verejnej súťaže vylúčený. 

15.3   Spôsob zloženia zábezpeky: 
15.3.1  zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa alebo 
15.3.2  poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. 

15.4 Podmienky zloženia zábezpeky: 
15.4.1 zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 
15.4.2 finančné prostriedky  musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa č. účtu: (IBAN) PRIMA 

banka Slovensko, a.s., SK86 5600 0000 0034 0034 7023 ako variabilný symbol uviesť IČO uchádzača, 
aby verejný obstarávateľ mohol identifikovať platcu a táto platba bola overiteľná. 



Názov predmetu zákazky: „Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská  pred železničnou stanicou 
v meste Krompachy“ 
Postup verejného obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 - 116 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 

 
S t r a n a  | 10 

15.5 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v momente uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk. 

15.6 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami § 313 až 322 Obchodného zákonníka. 
Uchádzač predloží záručnú listinu, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za 
uchádzača do výšky zábezpeky. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej 
republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Záručná listina, 
v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky 
finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť 
súčasťou ponuky. 

15.7 Ak finančné prostriedky nebudú zložené a pripísané na účte verejného obstarávateľa podľa určených 
podmienok, bude uchádzač z procesu verejného obstarávania vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona 
o verejnom obstarávaní. 

15.8 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného 
obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty 
viazanosti ponúk. 

15.9 Zábezpeku  zloženú na účet v banke verejný obstarávateľ vráti uchádzačom aj s úrokmi, ak mu ich táto 
banka poskytuje. 

15.10 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote 
viazanosti alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 10 až 15 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

15.11 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa márneho uplynutia 
lehoty na doručenie námietky, ak bol uchádzač vylúčený z verejného obstarávania alebo ak verejný 
obstarávateľ zruší postup zadávania zákazky. 

15.12 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa uzavretia zmluvy. 
15.13 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk 

uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 
 

 
16 OBSAH PONUKY – NÁLEŽITOSTI PONUKY  

16.1 Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v úvode ponuky predložil Zoznam predložených dokladov 

(Obsah), v ktorom uvedie súpis dokumentov predloženej ponuky s uvedením čísla strany, kde sa daný 

dokument nachádza. Nepredloženie obsahu a čísla strán v ponuke nezakladajú dôvod na vylúčenie 

uchádzača. 

16.2 Obsah ponuky  – požadované doklady a dokumenty  ponuky:  

16.2.1 Vyplnený Formulár – predloženie ponuky –   podľa prílohy časti súťažných podkladov  C. Prílohy 

V prípade, ak na základe dohody o plnomocenstve podpíše ponuku v mene uchádzača iná osoba, 

tak ponuka uchádzača musí obsahovať ako svoju súčasť aj príslušnú plnú moc. Ak ponuku 

predkladá skupina dodávateľov a jej ponuku podpíše(u) na základe dohody o plnomocenstve len 

niektorý(í) z jej členov, tak ponuka musí taktiež obsahovať aj príslušnú plnú moc pre určeného člena 

skupiny.  

16.2.2 Dohoda uzavretá medzi členmi skupiny dodávateľov, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov.  

 Predmetom dohody bude vyhlásenie každého z členov skupiny, že zotrvá  v skupine dodávateľov 

počas celého procesu zadávania zákazky a v prípade, ak bude ponuka skupiny prijatá, vytvorí 

právny vzťah z dôvodu riadneho plnenia zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Dohoda musí byť predložená v rovnopise a podpísaná osobami oprávnenými konať za 

každého člena skupiny. Súčasťou ponuky musí byť osobitné písomné splnomocnenie pre člena 

skupiny dodávateľov – lídra skupiny pre účely komunikácie s verejným obstarávateľom a právnych 

úkonov v mene skupiny dodávateľov v celom procese verejného obstarávania. Úkony 

splnomocneného  lídra za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. 

Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov. 
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16.2.3 Doklady a dokumenty podľa časti súťažných podkladov A2. Podmienky účasti uchádzačov  

16.2.4 Návrh zmluvy o dielo, v ktorom obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s obchodnými 

podmienkami, stanovenými verejným obstarávateľom v časti súťažných podkladov B2. Obchodné 

podmienky uskutočnenia predmetu zákazky a v návrhu zmluvy o dielo – podpísaný uchádzačom 

alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.   

16.2.5 Vyhlásenie uchádzača o informáciách označených za dôverné v ponuke uchádzača – podľa prílohy 

časti C. súťažných podkladov - Prílohy. Predmetné vyhlásenie predkladá uchádzač iba v tom 

prípade, ak v ponuke predkladá informácie, ktoré  považuje za dôverné. 

16.2.6 Doklad o zložení zábezpeky 

16.2.7 Návrh na plnenie kritérií - údaj podľa stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorý bude 

zverejnený na otváraní ponúk, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzači návrh na plnenie kritérií predložili na 

formulári podľa prílohy časti súťažných podkladov  C. Prílohy  

K návrhu na plnenie kritéria uchádzač priloží:  

16.2.7.1 ocenený výkaz výmer  

16.2.7.2 harmonogram stavebných prác. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že stavebné práce, 

ktoré sú predmetom zákazky, môže uchádzač realizovať v kalendárnych dňoch v čase od 6:00 hod. 

do 22 :00 hod. 

16.2.8 Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek (ak je uplatniteľné) - v prípade, ak sa uchádzač 

rozhodne predložiť ponuku aj s inými technickými a výrobnými označeniami materiálov, alebo 

zriaďovacími predmetmi, ako sú uvedené v priloženej projektovej dokumentácii, uvedené v 

technických správach alebo v neocenených výkazoch výmer (bližšie časť. B1. súťažných podkladov 

– Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny) .  

 
17 NÁKLADY NA PONUKU 

17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku 

voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

17.2 Ponuky, doručené na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia 

lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie 

z použitého postupu verejného obstarávania za účelom archivácie. 

 

 

 

ČASŤ IV. 

PREDKLADANIE PONUKY 
 

18 UCHÁDZAČ  

18.1 Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. 

18.2 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá 

ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

18.3 V prípade skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ nevyžaduje upraviť právne vzťahy tejto skupiny do 

predloženia ponuky. V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, verejný obstarávateľ požaduje, 

aby skupina dodávateľov uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade so všeobecne  
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záväznými právnymi predpismi z dôvodu riadneho plnenia zmluvy  ako aj skutočnosti, že všetci členovia 

skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. 

  

19  VYHOTOVENIE A PREDLOŽENIE PONUKY  

19.1 Uchádzač predloží ponuku písomne – v listinnej podobe v jednom vyhotovení.  

19.2 Uchádzač predloží ponuku podľa bodu 20. tejto časti súťažných podkladov osobne, prostredníctvom  pošty 

alebo iného doručovateľa  na adresu uvedenú v bode 21.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu  

21.3.  

19.3 Ponuku doručenú po lehote na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ vráti uchádzačom neotvorenú. 

 

20 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 

20.1 Uchádzač ponuku doručí v uzavretom nepriehľadnom obale (obálke). Obálka ponuky musí byť riadne 

uzatvorená, zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi.  

20.2 Uchádzač predloží ponuku v označenom uzavretom nepriehľadnom obale (obálke) s  nasledovnými údajmi:  

20.2.1 Adresa uvedená v bode 21.1  

20.2.2 Adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu uchádzača) 

20.2.3 Označenie „súťaž – neotvárať“ – „Podlimitná zákazka“      

20.2.4 Označenie heslom súťaže:  „Spevnené plochy, parkoviská“   

20.3 V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov je potrebné výrazne na uzavretom obale vyznačiť 

„skupina dodávateľov“ a obchodný názov a sídlo (miesto podnikania) uchádzača, splnomocneného na  

komunikáciu s verejným obstarávateľom – lídra skupiny dodávateľov.    

 

21 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY  

21.1 Ponuku uchádzača je potrebné doručiť na adresu:  Mesto Krompachy, Mestský úrad Krompachy, Námestie 

Slobody 1, 053 42    Krompachy. 

V prípade osobného doručenia uchádzač ponuku odovzdá v podateľni Mestského úradu, Námestie Slobody 

1, 053 42 Krompachy, úradné hodiny: Po - Ut: od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:30, St: od 7:30 do 12:00 

a od 13:00 do 17:00, Št: od 13:00 do 15:30, Pi: od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 14:00,  telefonicky na čísle 

053/4192224. 

21.2 Pri osobnom doručení ponuky uchádzač obdrží potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta 

prevzatia ponuky.  

21.3   Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 11.12.2017 o 9.00 hod. 

21.4 Pri predložení listinnej ponuky, ktorá bude doručená prostredníctvom pošty, alebo  iného doručovateľa, je 

rozhodujúci termín a čas doručenia ponuky na adresu uvedenú v bode  21.3 tejto časti súťažných podkladov. 

22  DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY  

22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, meniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk.  

22.2 Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe 

písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 

doručenej osobne, e-mailom alebo zaslaním poštovej zásielky na adresu na adresu: Mesto Krompachy, 

Mestský úrad, Námestie Slobody 1, 053 42 Krompachy.  Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je 

potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk.  
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ČASŤ V. 

OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK 

23 OTVÁRANIE PONÚK 

23.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 11.12.2017 o 9:30 hod. v sídle verejného obstarávateľa: Mesto 
Krompachy, v zasadačke Mestského úradu na 1. poschodí, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

23.2 Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na 
otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. 

23.3 Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. 
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa 
preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj 
splnomocnením na zastupovanie. 

23.4 Komisia overí neporušenosť doručených ponúk a zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta 

podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritéria, ktoré sa dá vyjadriť 

číslom, určeným verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje sa nezverejňujú. 

23.5 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude najneskôr do piatich dní 

odo dňa otvárania ponúk  zaslaná zápisnica z otvárania ponúk, s uvedením zoznamu uchádzačov vrátane ich 

obchodných mien alebo názvu, sídiel, miest podnikania alebo adries pobytov uchádzačov a ich návrhov na 

plnenie kritéria. 

 

24 SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV  

24.1 Verejný obstarávateľ v súlade s § 114 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že splnenie 

podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk. 

  

25 VYHODNOTENIE PONÚK  

25.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky v súlade s § 53 zákona o verejnom 

obstarávaní z hľadiska splnenia požiadaviek  verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade 

pochybností  overí správnosť  informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači v ponuke.  

25.2 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač 

poskytol, písomne požiada o vysvetlenie  ponuky a ak je to potrebné o predloženie dôkazov. Vysvetlením 

ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní 

a počítaní.        

25.3 Oprava zrejmých chýb v písaní a počítaní je možná iba v rámci inštitútu vysvetlenia ponuky podľa § 53 ods. 1. 

25.4 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k stavebným prácam, komisia 

písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky , ktoré sú pre jej cenu podstatné.  

25.5 Uchádzač musí doručiť písomné vysvetlenie ponuky v zákonom stanovenej lehote, pokiaľ komisia neurčí 

dlhšiu lehotu.   

25.6 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania ponuku uchádzača, ak budú naplnené skutočnosti podľa 

§ 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.  
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25.7 Ponuky uchádzačov, ktoré nebudú vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk 

uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a spôsobom uvedeným v časti A.3 Kritérium na vyhodnotenie 

ponúk. Po ukončení vyhodnotenia komisia zostaví predbežné poradie.  

 
26 SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV A ICH VYHODNOTENIE 

26.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa 

umiestnil na prvom  mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí komisia následne splnenie 

podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo 

zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti. 

26.2 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia: 

26.2.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona 
o verejnom obstarávaní 

 
26.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie 

podmienok účasti: 

26.3.1 ktoré sa týkajú osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne, oprávnenie dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej 

časti predmetu zákazky, alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť, 

26.4 Splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 26.2 tejto časti súťažných podkladov sa bude posudzovať 

z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v časti A.2 „Podmienky účasti uchádzačov“ týchto 

súťažných podkladov a pri skupine dodávateľov spôsobom podľa bodu 26.3 tejto časti súťažných podkladov. 

26.5 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača v súlade s § 40 ods.4 zákona o verejnom obstarávaní o 

vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich 

platnosť alebo splnenie podmienky účasti.  

26.6 Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak budú naplnené dôvody uvedené v § 40 ods. 6 a 7 zákona 

o verejnom obstarávaní.  

26.7 Uchádzač bude v súlade s § 40 ods. 13 upovedomený o vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v 

ktorej môže byť doručená námietka.  

26.8 Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti komisiou je neverejné.  

 
 

ČASŤ VI. 

DÔVERNOSŤ INFORMÁCII A ETIKA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 
27 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  

27.1 Verejný obstarávateľ zachová mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač 

poskytol. Na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.  

27.2 Za dôverné informácie pre účely verejného obstarávania je možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, 

technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu ceny 

jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny  a vzory.  

Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní ukladajúce povinnosť 
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verejnému obstarávateľovi oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné 

oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi zverejňovať dokumenty a iné 

oznámenia podľa citovaného zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.   

27.3 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce  sa zadávania zákazky, ak by ich poskytnutie bolo 

v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo 

by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.  

          

ČASŤ VII. 
PRIJATIE PONUKY A UZAVRETIE ZMLUVY  

 

28 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

28.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, verejný obstarávateľ písomne oznámi výsledok 

vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia 

ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku 

prijíma. Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponúk. V oznámení verejný 

obstarávateľ uvedie identifikáciu úspešného uchádzača a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej 

ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. 

 

29 UZAVRETIE ZMLUVY 

29.1 Verejný obstarávateľ pri uzatváraní zmluvy bude postupovať v súlade s § 56 zákona o verejnom obstarávaní. 

29.2 Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bude prijatá, bude uzavretá v lehote viazanosti 

ponúk, a to najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť 

o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní alebo ak 

neboli doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní. 

29.3 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným 

uchádzačom alebo uchádzačmi. 

29.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za uskutočnenie stavebných prác 

na predmet zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet 

zákazky. Takáto ponuka je pre verejného obstarávateľa neprijateľná. 

29.5 Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že v zmysle  § 11 zákona o verejnom obstarávaní verejný 

obstarávateľ ako objednávateľ má zákaz uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom stavby, 

ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú 

povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora. Správcom a prevádzkovateľom registra je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 

republiky. Registrujúcim orgánom pre celé územie Slovenskej republiky je Okresný súd Žilina.  

28.7  Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy o dielo predložil úradne 

overenú fotokópiu Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela 

a živelných pohromách v minimálnej finančnej výške zmluvnej ceny zákazky vrátane DPH počas celej doby 

realizácie.  



Názov predmetu zákazky: „Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská  pred železničnou stanicou 
v meste Krompachy“ 
Postup verejného obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 - 116 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 

 
S t r a n a  | 16 

 
 

30 INFORMÁCIA O SUBDODÁVATEĽOCH 

30.1 Subdodávateľom je v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným 

uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie.  

30.2 Verejný obstarávateľ nepožaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli informácie týkajúce sa 

subdodávateľov podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Táto skutočnosť sa nevzťahuje na 

subdodávateľov, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní.    

30.3 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby  úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje 

o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu, 

identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, 

identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia ( s výnimkou dodávateľa tovarov) a  predložil čestné vyhlásenie podpísané osobou 

oprávnenou konať za uchádzača, že subdodávatelia spĺňajú alebo najneskôr v čase plnenia budú spĺňať 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu 

zákazky, ktorú má tento subdodávateľ  plniť. 

30.4 Zároveň verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov, že podľa § 41 ods. 4 zákona o verejnom 

obstarávaní v časti B2. súťažných podkladov – Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky verejný 

obstarávateľ stanovuje povinnosť uchádzača oznámiť  akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a pravidlá 

zmeny subdodávateľa a povinnosť uchádzača oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa § 41 ods. 3 zákona 

o verejnom obstarávaní (s výnimkou o dodávateľovi tovaru).    

 

31 ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 

31.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak nastane jedna z podmienok uvedených  

v § 57  zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov 

o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu zrušenia postupu a oznámi postup, ktorý 

použije pri zadávaní  zákazky na pôvodný predmet zákazky. 

 

32 GENERÁLNA KLAUZULA 

32.1 Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmito súťažnými 

podkladmi a Výzvou na predkladanie ponúk sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom 

obstarávaní v platnom znení. 

ČASŤ A2. 

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

___________________________________________________________________________________________ 

Základné informácie týkajúce sa splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní verejný 

obstarávateľ uviedol vo Výzve na predkladanie  ponúk, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania 

č.224 /2017 dňa 14.11.2017 pod značkou 16017-WYP. 

V tejto časti súťažných podkladov verejný obstarávateľ uvádza  podrobnosti k podmienkam účasti. Pre naplnenie 

dikcie § 114  ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uverejní súťažné podklady v deň 
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nasledujúci po uverejnení výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku v profile  verejného obstarávateľa na webovom 

sídle ÚVO (www.uvo.gov.sk;), čím zabezpečuje princíp transparentnosti t.j. že každý hospodársky subjekt má 

prístup k dokumentom potrebným na preukázanie splnenia podmienok účasti  bez obmedzenia.  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v: 

1. § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní 

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 predložením dokladu o oprávnení dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej 

republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených 

vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov 

platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo 

územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením 

urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou 

inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača 

alebo záujemcu. 

5. Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa môže § 152 zákona o verejnom obstarávaní 

preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. 

6. Zápis v Zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do Zoznamu 

hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. 

7. V zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady na 

preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym 

dokumentom (ďalej len "JED" ). 

8. Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je uverejnený na webovom sídle ÚVO 

http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-

obstaravanie-553.html. 

 
 

ČASŤ A3. 

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB 

VYHODNOTENIA 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o 

verejnom obstarávaní. 

 

http://www.uvo.gov.sk/
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1. Kritérium -  zmluvná cena celkom v Eur s DPH 

1.1 V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať navrhovaná zmluvná cena za uskutočnenie stavebných prác 

spracovaná podľa časti súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny a v rozsahu 

naceneného výkazu výmer. 

1.2 Navrhovaná zmluvná cena za uskutočnenie stavebných prác musí byť vyjadrená v Eur s DPH a zaokrúhlená  
na dve desatinné miesta.  

  

2. Spôsob vyhodnotenia ponúk 

2.1 Verejný obstarávateľ na základe doručených ponúk určí poradie uchádzačov; od najnižšej zmluvnej ceny 

celkom v Eur s DPH (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu zmluvnú cenu celkom v Eur s DPH 

(najvyššie poradie určené podľa počtu doručených ponúk).  

2.2 Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu zmluvnú cenu celkom s DPH.  

2.3 Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.  

2.4 Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzači návrh na plnenie kritéria predložili na formulári podľa prílohy 

časti súťažných podkladov  C. Prílohy. 

2.5 Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré neboli vylúčené. 

2.6 Pri vyhodnotení ponúk sa nepoužije elektronická aukcia. 

 

 

ČASŤ B1. 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY A SPÔSOB URČENIA CENY 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
  

Záujmové územie sa nachádza v meste Krompachy, v severovýchodnej zastavanej časti mesta na ulici Družstevnej 

pred železničnou stanicou. Z hľadiska členitosti terénu možno územie charakterizovať ako rovinaté. 

Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO 01. NÁSTUPIŠTIA A SPEVNENÉ PLOCHY 
Miestna komunikácia  existujúca – ul. Družstevná: 
Rieši sa doplnenie chodníkov, priechodov pre peších a doplnenie dopravného značenia. Navrhované nástupištia a 
spevnené plochy: 
Pred hlavnou budovou železničnej stanice má vzniknúť nástupište a rozptylová plocha dlhá cca 95m, ktorá bude 
široká 5-10m. Trasy chodníkov budú vedené pred hlavný vstup do budovy železničnej stanice, ďalej k podchodu, 
ako aj k bytovému domu. Nástupište bude mať hranu, kde sa použije bezbariérový „kasselský“ obrubník. 
Navrhované hlavné trasy pre chodcov smerujú po Družstevnej ulici ďalej k centru ulicou SNP. 
Odstavné plochy sa budú riešiť na existujúcich spevnených plochách, ktoré sa prebudujú. Časť odstavnej plochy 
„OP2“ sa vybuduje ako nová. Na odstavných plochách bude situovaných 59 parkovacích miest. 
SO 02. PRÍSTREŠKY A DROBNÁ ARCHITEKTÚRA 
Stavebný objekt zahŕňa urbanistickú vybavenosť predstaničného priestoru, t.j výstavbu prístreškov pre autobusovú 
zastávku a výstavbu prvkov drobnej architektúry (označníky zastávky, lavičky, cyklostojany, oddeľovacie stĺpiky, 
ochranné mreže stromov, smetné koše a pod.), ktoré budú slúžiť cestujúcim pri miestnej a mimomestskej doprave. 
Stavbou dôjde k estetizácii predstaničného priestoru a zabezpečeniu lepších podmienok pre cestujúcich. 
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Navrhované sú nasledovné prvky drobnej architektúry: 
Prístrešky : 2 ks 
Stojany na bicykle: 8 ks 
Odpadkové koše: 4 ks 
Ochranné mreže stromov: 8 ks 
Zahradzovacie stĺpiky: 6ks 
Lavičky: 8 ks 
Označník zastávky: 2 ks 
SO 03. SADOVÉ ÚPRAVY 
Nová výsadba bude vychádzať z architektonického riešenia úprav, z vytvorených nových nástupov a spevnených 
plôch. V návrhu sú vymedzené výsadbové misy pre vysokokmene. Výsadby budú situované na ploche 
vymedzeného riešeného územia tak, aby rámcovali okolie upravovaného priestranstva. Uvažujeme s výsadbou 
drevín autochtónnych, dlhovekých, v línii bude použitý len jeden druh dreviny- 8 ks. Rytmus výsadby je navrhovaný 
vo vzdialenostiach 10 m, aby línia pôsobila voľnejšie. V danej polohe navrhujeme pri výsadbe použiť – javor poľný 
vo variete Elsrijk (Acer campestre 'Elsrijk' v.10-15/ š.6-8m) – ako vynikajúci alejový strom. Podnožou týchto 
výsadieb je mulčovaná plocha výsadbových mís.  
Pri budove v rastlom teréne budú vysadené stromy – Quercus robur vo variete Fastigiata Koster (Quercus robur 
'Fastigiata Koster' v. 8-15/ š. 2-4m) - 2 ks. Dané rozmery sú uvádzané pre rast drevín v ideálnych podmienkach.  
Úpravy naväzujú na existujúce výsadby stromov mimo riešené územie a dopĺňajú ich kompozične.  
Plocha pásov pri parkovacom mieste je "mulčovaná" štrkodrvou. V tejto polohe budú solitérne trsovité trávy - 32 
ks.  
Plošnú zeleň bude tvoriť čistá trávniková plocha založená výsevom. 
SO 04. SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY 
SO 04.1 Kamerový systém 
V meste existuje kamerový systém, ktorý bude doplnený o ďalšie dve kamery na podperných bodoch verejného 
osvetlenia. Prepojenia kamier, budú prevedené káblami FTP 4x2x0,5 AWG. Prívodne vedenia budú vedené v 
ochranných žľaboch / chráničkach/ v spoločnom výkope s verejným osvetlením 
SO 04.2 Informačný systém 
Pri rekonštrukcii nástupíšť, budú v prístreškoch namontované informačné panely. Ide o LCD panely / ELP A855ES 
verzia antivandal ,, SLIM ,, /, ktoré budú informovať cestujúcich o odchode a príchode spojov SAD, resp. ŽSR. 
Na každom prístrešku bude umiestnený 1 informačný panel. Panely budú umiestnené na ráme , ktorý je súčasťou 
ich dodávky. Panely je možne dodať v jednostrannom alebo obojstrannom prevedení. 
SO 05. VEREJNÉ OSVETLENIE 
Sústava verejného osvetlenia (VO) je tvorená rozvádzačom RVO, svietidlami na podperných bodoch, osvetlenie 
označovačov nástupíšť, osvetlenie pod prístreškom. Svietidla osvetľujú parkoviská, nástupné plochy a priechody 
pre chodcov. LED svietidlá sú na oceľových podperných bodoch (PB) a výložníkoch podľa legendy. PB sú votknuté 
alebo s prírubou na základový rošt. 
Rozvádzač RVO v pilierovom prevedení je pri podchode, napojený káblom AYKY-J 4x16 v trubke FXKVR v káblovej 
ryhe. Z rozvádzača sú napájané dve vetvy osvetlenia, informačné tabule a rackrouter informačného systému. 
Osvetlenie je ovládané spínačom (napr. US-229) automaticky po cely rok bez potreby priebežnej obsluhy. 
Rozvody VO sú navrhnuté káblami AYKY-J 4x16. Sú uložene v ryhe 35x70 v pieskovom lôžku, 
označené výstražnou fóliou. 
SO 06. NN PRÍPOJKA 
SO 01 – Prípojka NN – realizuje VSD na svoje náklady, majiteľom je VSD 
SO 02 – Odberné elektrické zariadenie – realizuje investor na svoje náklady, majiteľom je investor 
SO 07. ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE 
SO 08. OCHRANA KÁBLOVÝCH VEDENÍ 
Z dôvodu rekonštrukcie a výstavby nových parkovísk je nutné riešiť ochranu existujúcich podzemných káblových 
vedení. 
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Podrobný popis  návrhu jednotlivých činností realizovaných stavebných prác na zákazke: „Integrovaný informačný 

systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou v meste Krompachy“  je zachytený v  Technických 

správach, ktoré sú prílohou týchto súťažných podkladov spolu s neocenenými Výkazmi výmer. 

 

 Pre všetky prípadné požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii a vo 

výkazoch výmer, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, platí, že boli 

uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byt 

predložené tieto, alebo ekvivalentné, ktoré však musia dosahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne 

parametre ako pôvodne navrhované. 

 

Ekvivalentné riešenie  

 V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku aj s inými technickými a výrobnými označeniami 

materiálov, alebo zriaďovacími predmetmi, ako sú uvedené v priloženej projektovej dokumentácii, uvedené v 

technických správach alebo v neocenených výkazoch výmer, verejný obstarávateľ  pripúšťa ponúknuť ekvivalentný 

výrobok, zriaďovací predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok: 

a) ponúkaný ekvivalent nesmie mať vplyv na zmenu projektovej dokumentácie, 

b) uchádzač musí v ponuke predložiť dokument označený ako „Zoznam ponúkaných ekvivalentných 

položiek“, v ktorom uvedie označenie, resp. časť výkazu výmer, ktorého sa ekvivalentné riešenie týka, 

pôvodné označenie jednotlivých položiek z výkazu výmer, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla, resp. nové 

označenie položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu 

v takom rozsahu, aby verejný  obstarávateľ  vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, 

zriaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa PD, 

technických správ a výkazu výmer poskytnutých v súťažných podkladoch. Zoznam ponúkaných 

ekvivalentných položiek bude tvoriť prílohu č. 2 k uzavretej zmluve o dielo. 

  
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby rozhodujúcu časť plnenia predmetu zákazky uskutočnil sám uchádzač, alebo člen 
skupiny dodávateľov   a to z dôvodu: zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácií diela, čo 
v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.  
 
Verejný obstarávateľ pre účely tohto verejného obstarávania považuje za rozhodujúcu časť plnenia predmetu zákazky 
stavebné práce obsiahnuté v neocenenom výkaze výmer v časti: 
 
 Objekt SO 01 – Nástupištia a spevnené plochy: 
 HSV  1.Zemné práce 
  2. Zakladanie  
  4. Vodorovné konštrukcie 
     5. Komunikácie 
   8. Rúrové vedenie 
   9. Ostatné konštrukcie a práce – búranie 
 PSV Práce a dodávky PSV 
   711 Izolácia proti vode a vlhkosti 
 Objekt SO 03 – Sadové úpravy: 
 HSV Práce a dodávky HSV 
   1.Zemné práce 
   8.Rúrové vedenie 
   99.Presun hmôt HSV 
 Objekt SO 05 Verejné osvetlenie: 
 HSV Práce a dodávky HSV 
   2.Zakladane 
   3.Ostatné konštrukcie a práce – búranie 
 M Práce a dodávky M 
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   21-M Elektromontáže 
   22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 
   46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 
 OST Ostatné 
 Objekt SO 06 NN prípojka, SO 07 Odberné elektrické zariadenie: 
 M Práce a dodávky M 
   21-M Elektromontáže 
   46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 
   OST Ostatné 
 Objekt SO 08 Ochrana káblových vedení 
 HSV Práce a dodávky M 

   3.Zvislé a kompletné konštrukcie 
 M Práce a dodávky M 
   46-M Zemné práce pri extr.mont. prácach 

 
 
 

A. SPÔSOB URČENIA CENY  
 
1. Prílohou je neocenený zoznam položiek požadovaných prác (Výkaz výmer). 

2. Navrhovaná zmluvná cena celkom za realizáciu diela musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  

o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

3. Navrhovanú zmluvnú cenu celkom je potrebné uviesť  bez DPH v Eur, sadzbu DPH v %, DPH v Eur a s DPH  v Eur.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie ako navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom 

DPH upozorní v ponuke. Všetky cenové údaje vo Výkaze výmer predloženého uchádzačom budú zaokrúhlené 

a zobrazené na dve desatinné miesta s výnimkou množstevných údajov. 

4. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Navrhovaná 

zmluvná cena celkom je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek, ktorý je 

súčasťou tejto časti súťažných podkladov.  

5. Uchádzač ocení každú položku uvedenú vo Výkaze výmer, obsahová zmena jednotlivých položiek nie je 

prípustná. Ak komisia zistí takúto zmenu ponuka bude zo súťaže vylúčená.  

6. Neocenenie niektorej z položiek sa bude považovať za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa a táto 

skutočnosť je dôvodom na vylúčenie uchádzača. 

7. Ak uchádzač ocení niektorú položku „ 0“ má sa za to, že cena tejto položky je zahrnutá v cene inej položky. 

Uchádzač je povinný v ponuke odôvodniť každú takto ocenenú položku. 

8. Uchádzač musí zohľadniť vo svojej kalkulácii všetky  poplatky za  zabratie verejného priestranstva 

a zabezpečenie dokladov (súhlasov, povolení a vyjadrení)  s tým súvisiacich . 

9. Jednotkové ceny, uvedené v ponuke sú maximálne a záväzné počas platnosti zmluvy. Zmluvná cena celkom 

musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s realizáciou stavebných prác za celý predmet zákazky. 

10. Navrhovaná zmluvná cena celkom uvedená v návrhu na plnenie kritéria musí obsahovať cenu za realizáciu diela. 

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, v prípade nedostatku finančných prostriedkov, určiť práce, ktoré 

nebudú realizované. 
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ČASŤ B2. 

OBCHODNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA  PREDMETU 

ZAKAZKY 

 

 

1. Uchádzač, ktorý bude predkladať ponuku predloží návrh Zmluvy o dielo (ďalej len ,,zmluva“), obsahujúci 

obchodné a zmluvné podmienky, predložené verejným obstarávateľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 

týchto súťažných podkladov. Návrh zmluvy uchádzač doplní identifikačnými údajmi, menom a podpismi 

štatutárneho/ich orgánu/ov uchádzača, alebo osoby oprávnenej konať v mene uchádzača. 

 
2. Obchodné a zmluvné podmienky stanovené verejným obstarávateľom v zmluve nie je prípustné uchádzačom  

meniť.  

 
3. Uchádzač môže verejnému obstarávateľovi na samostatnom liste predložiť návrh doplňujúcich zmluvných 

ustanovení, ktoré navrhuje zapracovať do zmluvy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ich neakceptovať.  

 
4.  Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača v prípade nedodržania podmienok stanovených v časti B.2 

Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov a v návrhu zmluvy o dielo. 

 

5. Návrh Zmluvy o dielo je možné upravovať v prípade ak úspešným uchádzačom bude skupina dodávateľov a to 

v súlade s § 37 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 
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ČASŤ C. 

PRÍLOHY 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

Príloha č. 1 Formulár – predloženie ponuky 

Príloha č. 2 
Vyhlásenie uchádzača informáciách označených za dôverné v ponuke 
uchádzača 

Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 4 Návrh zmluvy o dielo    

Príloha č. 5 JED 

Príloha č. 6 Projektová - technická dokumentácia a výkaz výmer 
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PRILOHA C. 1 

FORMULÁR  - PREDLOŽENIE PONUKY 
________________________________________________________ 

 
Predmet zákazky: 
 

„Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, 
parkoviská  pred železničnou stanicou v meste 
Krompachy“ 

Verejný obstarávateľ: 
 

Mesto Krompachy 

Sídlo:  
 

Námestie Slobody 1, 053 42 Krompachy 

IČO:  
 

00329282 

 

1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA/ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV1  

 

Obchodné meno alebo názov 
uchádzača/člena skupiny    

 

Sídlo alebo miesto podnikania 
uchádzača/člena skupiny  

 

Štatutárny organ 
uchádzača/člena skupiny  

 

Poštová adresa na doručovanie 
písomností 

 

Právna forma  

IČO   

DIČ  

IČ DPH (ak je platca)  

Zápis v registri  

Pozícia v skupine dodávateľov2  
 
Líder skupiny dodávateľov/člen skupiny dodávateľov 3 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Nehodiace sa škrtnúť 
2 Bod 1 – identifikácia uchádzača v prípade skupiny dodávateľov vyplní každý člen skupiny dodávateľov  
3 Nehodiace sa škrtnúť 
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2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY (pre účely komunikácie uchádzača/skupiny dodávateľov s verejným 
obstarávateľom) 

        

Meno a priezvisko   

Obchodné meno alebo názov 
uchádzača  

 

Doručovacia adresa   

Telefón   

E-mail  

 

3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
Uchádzač uvedený v bode 1 tohto formulára musí ako súčasť svojej ponuky predložiť podpísané vyhlásenie na 
nižšie priloženom formulári.  

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 
     Ja/my, dolupodpísaný/í ......................... (meno a priezvisko),oprávnený/í zástupca/ovia uchádzača 
  
                                                                          týmto vyhlasujem/e,  
 
že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto súťaž v celom rozsahu. 
V súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk  a v súťažných podkladoch ponúkame 
uskutočnenie stavebných prác na zákazke s názvom: 

 
„Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská  pred železničnou stanicou v meste Krompachy““ 

v zmysle nami predloženej ponuky. 
 
Našou ponukou sme viazaní v lehote viazanosti t.j. do : 31.08.2018 
 

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch verejného 
obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom vzťahu s inými osobami 
zúčastnenými na príprave súťažných podkladov. 

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. 

V ………………………….…., dňa …………   

        …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                             Podpis oprávnenej osoby za uchádzača 
                                                                                                                                       ( Meno a priezvisko,titl. funkcia)  
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3A VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA- SKUPINY DODÁVATEĽOV 4 

Skupina dodávateľov – jej členovia uvedení v bode 1 tohto formulára musia ako súčasť svojej ponuky predložiť 
podpísané vyhlásenie na nižšie priloženom formulári.  

VYHLÁSENIE ČLENOV SKUPINY DODÁVATEĽOV  
 
     Ja/my, dolupodpísaný/í ......................... (meno a priezvisko),oprávnený/í zástupca/ovia členov skupiny 
dodávateľov  
  
                                                                          týmto vyhlasujem/e,  
 
že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto súťaž v celom rozsahu. 

V súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk  a v súťažných podkladoch ponúkame 

uskutočnenie stavebných prác na zákazke s názvom:   

 
„Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská  pred železničnou stanicou v meste Krompachy““ 

 
v zmysle nami predloženej ponuky. 
Našou ponukou sme viazaní v lehote viazanosti t.j. do 31.08.2018 
Ponuku predkladáme ako skupina dodávateľov.  

Zároveň vyhlasujeme, že zotrváme v skupine počas celej lehoty postupu zadávania zákazky a v prípade, ak bude 

ponuka skupiny prijatá, vytvoríme právny vzťah z dôvodu riadneho plnenia zmluvy v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi.  

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch verejného 

obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom vzťahu s inými osobami 

zúčastnenými na príprave súťažných podkladov. 

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. 

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

  

…………………………………………………………………………………… 

Podpis oprávnenej osoby za člena skupiny                                                                                                               
( Meno a priezvisko, titl. Funkcia, Obchodné meno) 

 

………………………………………………………………………………….. 

Podpis oprávnenej osoby za člena skupiny                                                                                                                
(Meno a priezvisko,titl. Funkcia, Obchodné meno) 

 

_____________________________ 

4 Použije sa v prípade predkladanie ponuky skupinou dodávateľov  
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PRÍLOHA Č. 2  

    

 VYHLÁSENIE  

O INFORMÁCIÁCH OZNAČENÝCH AKO DÔVERNÉ  

V PONUKE UCHÁDZAČA  

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Uchádzač/ za skupinu dodávateľov – líder skupiny1  
 

Obchodné meno:  
Adresa – sídlo, miesto podnikania:    
IČO:  
Oprávnená osoba:    
  

 
       
  

 vyhlasujem,  
 

že v  zmysle § 22 zák. č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov za informácie označené ako dôverné považujeme:  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(uchádzač uvedie čo považuje dôverné informácie svojej  ponuky)2  
 
 
 
ktoré sme  uviedli v našej ponuke, predloženej do súťaže na predmet zákazky s názvom:  

 
„Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská  pred železničnou stanicou v meste Krompachy““ 

 
 

 
V ………………………………..…..dňa ……………………… 
 

 
 

…………………………………………………………………………………… 

Podpis oprávnenej osoby za uchádzača/lídra skupiny                                                                                                            
( Meno a priezvisko, titl. Funkcia, Obchodné meno) 

 
 

                                                 
1   Nehodiace sa škrtnúť 

2 Za dôverné informácie na účely zák. č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov je možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické 
riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny 
ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.    
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PRÍLOHA Č. 3  

    

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk 

v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z. v znení neskorších predpisov  v znení neskorších predpisov 

__________________________________________________________________________ 

Názov predmetu zákazky:     „Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská  pred železničnou 
stanicou v meste Krompachy““ 

 

Obchodné meno uchádzača                    ................................................................................................ 

 

Adresa sídla/miesto podnikania uchádzača                ...........................................................................   

 

IČO uchádzača:                                           .................................................................................... 

 

 

 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

Názov kritéria Návrh uchádzača 

Celková  cena s  DPH v Eur  
 

 

Sme – nie sme platcom DPH 1 

 

 

V ..............................dňa .....................................                                                 .........................................................  

meno, priezvisko, titul, funkcia,  

podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača/lídra skupiny 

 

 

 

 

 
1 Nehodiace sa škrtnúť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÍLOHA Č. 4  
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NÁVRH ZMLUVY O DIELO 

 
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 
 

 
Mesto Krompachy 
sídlo: Námestie Slobody 1, 053 42 Krompachy 
IČO: 00329282 
zast.: Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta 
 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
a  
 
................................ 
sídlo: .............. 
IČO: .............. 
Zast.: .............. 
 
(ďalej ako „zhotoviteľ“) 
 
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo samostatne „zmluvná strana“) 
 
takto: 
 
 
1. Úvodné ustanovenia 
 
1.1. Objednávateľ je mestom (obcou), založenou v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

 
1.2. Zhotoviteľ je podnikateľom, alebo združením právnických osôb v zmysle platných právnych predpisov. 

 
1.3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú a vzájomne sa ubezpečujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony,  

a táto ich spôsobilosť nie je ničím obmedzená, a že vyššie označené osoby majú oprávnenie konať za 
zmluvné strany v plnom rozsahu. Zmluvné strany ďalej zhodne prehlasujú a vzájomne sa ubezpečujú, že sú 
podľa osobitných predpisov oprávnené na výkon všetkých činností, ktoré sú nevyhnutné na plnenie 
povinností vzájomne dohodnutých v tejto zmluve. 
 

1.4. Na účely tejto zmluvy a jej príloh sa pod pojmom:  
 

a) „dielo" rozumie dielo špecifikované v čl. 1 a čl. 2 tejto zmluvy, 
 

b) „súťažné podklady" rozumejú kompletné podklady vrátane ich všetkých príloh  
a položkovitého rozpočtu výkazu výmer pre stavbu, predložené do verejnej súťaže zadávanej na 
základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku  
verejného obstarávania č.224/2017 zo dňa 14.11.2017 pod číslom 16017-WYP vyhlásenej Mestom 
Krompachy v zmysle príslušných právnych predpisov, ktorej víťazom (úspešným uchádzačom) je 
zhotoviteľ.  

c) „projektová dokumentácia" rozumie kompletná dokumentácia investičnej akcie (stavby): 
„Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská  pred železničnou stanicou v meste 
Krompachy", vypracovaná spoločnosťou VÁHOPROJEKT, s.r.o., Exnárova 13, 080 01 Prešov 

c) „rozpočet stavby" rozumie rozpočet stavby " Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, 
parkoviská  pred železničnou stanicou v meste Krompachy“".  
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1.5. Zmluvné strany v súlade s výsledkom zadávania podlimitnej zákazky s názvom predmetu zákazky:  

"Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská  pred železničnou stanicou v meste 
Krompachy ", zadávanej na základe Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bola uverejnená vo Vestníku 
verejného obstarávania č.224/2017 zo dňa 14.11.2017 pod číslom 16017-WYP, uzatvárajú túto zmluvu o 
dielo (v texte aj ako "zmluva"): 

 
 
2. Predmet zmluvy a východiskové podklady  

 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo - stavebné a všetky na nich nadväzujúce a s nimi 

súvisiace práce investičnej akcie: "Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská  pred 
železničnou stanicou v meste Krompachy", a to podľa podkladov špecifikovaných v bode 2.3 tohto článku 
zmluvy (ďalej len "dielo") a odovzdať dielo objednávateľovi spôsobom uvedeným v tejto zmluve.  
 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa článku 5. tejto zmluvy. 
 

2.3. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy a záväznými východiskovými predpokladmi realizácie diela podľa 
tejto zmluvy sú: súťažné podklady, rozpočet stavby, projektová dokumentácia, ponuka zhotoviteľa 
predložená v rámci verejného obstarávania. 
 

2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že bol podrobne oboznámený  
s podkladmi podľa bodu 2.3 tohto článku zmluvy, prevzal ich a zaväzuje sa realizovať dielo a všetky 
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v súlade s týmito podkladmi.  
V prípade vzniku akejkoľvek škody objednávateľovi z dôvodu realizácie diela v rozpore  
s podkladmi podľa bodu 2.3 tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje nahradiť objednávateľovi vzniknutú 
škodu v celom rozsahu.  
 

2.5. Podklady podľa bodu 2.3 tohto článku zmluvy sú záväznými podkladmi pre výklad  
a plnenie všetkých povinností podľa tejto zmluvy. 

 
 
3. Predmet plnenia  

 
3.1. Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: Mesto Krompachy. 

 
3.2. Objednávateľ poskytne na zhotovenie (vykonanie) diela dokumentáciu, ktorá mu vyplýva zo súťažných 

podkladov.  
 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť (vykonať) dielo podľa tejto zmluvy a pokynov objednávateľa na 
profesionálnej úrovni, pri dodržaní všetkých podkladov podľa tejto zmluvy, platných noriem, technických 
predpisov, zmluvných podmienok a v súlade s položkovitým rozpočtom výkazu výmer pre stavbu, ktorý je 
prílohou súťažných podkladov.  
 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť (vykonať) dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade  
s touto zmluvou, podľa podmienok stavebného úradu, vyjadrení dotknutých orgánov a organizácii, platných 
STN a všeobecne platných právnych predpisov.  
 

3.5. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním časti diela inú osobu (subdodávateľov) za dodržania podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že subdodávatelia disponujú všetkými 
oprávneniami, povolenia, licenciami, potrebnými pre vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy. V prípade, 
ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo prostredníctvom subdodávateľov, je povinný najneskôr 3 pracovné dni 
pred nástupom subdodávateľa na výkon činnosti, zaslať písomne objednávateľovi nasledovné informácie a 
dokumenty: 
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a) Informácie o subdodávateľovi, a to obchodné meno, sídlo, kontaktná osoba, 
b) Informáciu o opise časti diela, ktorú bude subdodávateľ realizovať, 
c) Čestné vyhlásenie subdodávateľa, že spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní (zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - texte aj ako 
„zákon o verejnom obstarávaní“) 

 
Objednávateľ vyžaduje, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo zhotoviteľ, a to  
   
 Objekt SO 01 – Nástupištia a spevnené plochy: 
 HSV  1.Zemné práce 
  2. Zakladanie  
  4. Vodorovné konštrukcie 
     5. Komunikácie 
   8. Rúrové vedenie 
   9. Ostatné konštrukcie a práce – búranie 
 PSV Práce a dodávky PSV 
   711 Izolácia proti vode a vlhkosti 
 Objekt SO 03 – Sadové úpravy: 
 HSV Práce a dodávky HSV 
   1.Zemné práce 
   8.Rúrové vedenie 
   99.Presun hmôt HSV 
 Objekt SO 05 Verejné osvetlenie: 
 HSV Práce a dodávky HSV 
   2.Zakladane 
   3.Ostatné konštrukcie a práce – búranie 
 M Práce a dodávky M 
   21-M Elektromontáže 
   22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 
   46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 
 OST Ostatné 
 Objekt SO 06 NN prípojka, SO 07 Odberné elektrické zariadenie: 
 M Práce a dodávky M 
   21-M Elektromontáže 
   46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 
   OST Ostatné 
 Objekt SO 08 Ochrana káblových vedení 
 HSV Práce a dodávky M 

   3.Zvislé a kompletné konštrukcie 
 M Práce a dodávky M 
   46-M Zemné práce pri extr.mont. prácach 

 
Porušenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou 
objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. 

 
3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti voči 

subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú 
subdodávatelia, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej 
môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne pozdĺžnosti. Počas plynutia takto 
poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. záverečnú faktúru), 
vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom splatné. Počas 
doby zadržania podľa tohto odseku zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných 
záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ 
nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských 
nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané 
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alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je 
objednávateľ oprávnený uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich 
záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ 
uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje svoj súhlas. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady 
vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom 
subdodávateľovi zhotoviteľa.  
 

3.7. Dielo zhotovené (vykonané) podľa tejto zmluvy bude preverené komplexnými skúškami, ktoré preukážu 
spoľahlivú funkciu diela. Záznamy o skúškach budú odovzdané objednávateľovi.  
 

4. Čas plnenia zmluvy  
 

4.1. Termín začatia vykonávania diela: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Objednávateľ 
odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 15 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
dokončiť práce na diele a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy 
v termíne najneskôr do 12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.  
 

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vždy a okamžite písomne informovať objednávateľa o prekážke brániacej vo 
vykonávaní diela alebo iných skutočnostiach, ktoré ovplyvnia alebo by mohli ovplyvniť vykonávanie diela 
vopred, najneskôr v deň vzniku prekážky, ktorá mu bráni vo vykonávaní diela.  
 

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na poskytnutie potrebnej súčinnosti k vykonávaniu 
diela, resp. na oznámenie potrebných informácií alebo pokynov a určiť mu na poskytnutie súčinnosti alebo 
na oznámenie informácií, resp. pokynov lehotu. Lehota určená zhotoviteľom na poskytnutie súčinnosti, 
resp. na oznámenie potrebných informácií alebo pokynov nie je dôvodom na predlženie termínu na 
ukončenie (odovzdanie) diela; termín ukončenia (odovzdania) diela je možné predlžiť iba písomným 
dodatkom k tejto zmluve obojstranne odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami prostredníctvom ich 
štatutárnych orgánov.  
 

4.4. Za ukončenie realizácie diela sa podľa tejto zmluvy považuje deň podpísania protokolu o odovzdaní  
a prevzatí diela oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa článku 8 tejto zmluvy. 

 
5. Cena diela 

 
5.1. Cena v EUR za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je v súlade s výsledkom zadávania zákazky " Integrovaný 

informačný systém, spevnené plochy, parkoviská  pred železničnou stanicou v meste Krompachy", 
súťažnými podkladmi a rozpočtom stavby stanovená dohodou zmluvných strán vo výške:  
 
Cena v EUR bez DPH:  
DPH ku dňu podpisu zmluvy  ...%:  
Cena v EUR s DPH:  
 

5.2. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté stavebné práce spojené s dielom, vrátane odovzdania kompletnej 
dokumentácie diela (napr. návod na použitie zariadení, atesty, revízne správy apod.), vodorovnej i zvislej 
dopravy a ďalší presun hmôt, režijný, montážny materiál, všetky práce, dodávky, energie, náklady spojené 
s vykonaním skúšok, resp. atestov diela ako aj všetky služby, resp. náklady súvisiace so zhotovením diela  
a vyplývajúce pre zhotoviteľa z tejto zmluvy. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na 
vybudovanie, prevádzku, údržbu a odstránenie zariadenia staveniska a všetky náklady spojené  
s poskytovaním predmetu tejto zmluvy.  
 

5.3. Cena diela s DPH uvedená v bode 5.1 je konečná, nemenná a zodpovedá súťažným podkladom a rozpočtu 
stavby a je záväzná po celý čas trvania zmluvy pre obe zmluvné strany. Táto cena je záväzná aj v prípade, že 
dôjde k zvýšeniu sadzby DPH, pričom v takom prípade je zvýšená sadzba DPH nákladom zhotoviteľa bez 
nároku na jej kompenzovanie zo strany objednávateľa, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Toto 
ustanovenie sa neaplikuje vtedy, ak dôjde počas realizácie diela podľa tejto zmluvy k zníženiu sadzby DPH 
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oproti sadzbe platnej v čase podpisu tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude v tomto prípade účtovať sadzbu DPH 
platnú v čase vystavenia faktúry, ktorá znížená sadzba DPH mu bude uhradená.  
 

5.4. Zmluvné strany sa dohodli , že v prípade zvýšenia cien energie, nákladov dopravy, cien stavebných 
materiálov a pod., zhotoviteľ nie je oprávnený vyúčtovať tieto zvýšené náklady nad rámec dohodnutej ceny 
diela.  
 

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy vykonáva zhotoviteľ bez záloh. 
 

5.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej projektovej 
dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej 
dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky 
vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, je zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje 
náklady.  
 

5.7. Podrobná špecifikácia ceny diela vrátane položkovitej ceny jednotlivých prác je súčasťou súťažných 
podkladov zhotoviteľa a rozpočtu stavby. 

 
6. Platobné podmienky  

 
6.1. Cena za zhotovenie diela bude platená zo strany objednávateľa nasledovne: 

 
6.1.1 čiastkovými faktúrami. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových 
faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi. Zhotoviteľ môže vystaviť čiastkové faktúry, a to 
len na dodávky v objeme minimálne 10 % ceny podľa článku 5. bod 5.1 na jednu faktúru (s výnimkou 
poslednej faktúry). Čiastkovú faktúru je potrebné doručiť do 30 - teho dňa nasledujúceho mesiaca po 
vykonaní dohodnutého objemu stavebných prác. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným 
spôsobom.  
Jednotlivé čiastkové faktúry budú obsahovať nasledovné údaje: a) označenie oprávnenej osoby zhotoviteľa, 
IČO, DIČ, sídlo firmy, b) označenie objednávateľa, c) číslo zmluvy, d) číslo čiastkovej faktúry, e) deň 
vystavenia, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, f) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, 
na ktorý sa má platiť, g) fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, h) rozpis už 
fakturovaných čiastok, i) predmet fakturácie, j) označenie diela, k) pečiatka a podpis osoby oprávnenej 
konať za zhotoviteľa.  
6.1.2 konečnou faktúrou. Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané 
celkové finančné vysporiadanie ceny diela podľa tejto zmluvy. V konečnej faktúre budú vysporiadané platby 
zaplatené objednávateľom formou čiastkových faktúr. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi 
dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, bez ohľadu na to, či boli uhradené 
čiastkové faktúry.  
 
Konečná faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: a) označenie oprávnenej osoby zhotoviteľa, IČO, DIČ, 
sídlo, b) číslo zmluvy, c) číslo faktúry, d) odvolanie sa na článok tejto zmluvy, ktorý oprávňuje uskutočniť 
fakturáciu, deň vystavenia, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, e) označenie peňažného 
ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, f) fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH ,celkovú fakturovanú 
cenu, odpočet vykonaných platieb, g) rozpis už fakturovaných čiastok, h) predmet fakturácie, i) označenie 
diela, j) označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, k) pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za 
zhotoviteľa, l) prílohu (Zápis o odovzdaní a prevzatí diela).  
 

6.2 Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v 
súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev. Výkaz množstva 
vykonaných prác, ktorého cena je predmetom čiastkových a konečnej faktúry, musí byť potvrdená 
stavebným dozorom.  
 

6.3. Cenu za vykonané práce na predmete zmluvy objednávateľ uhradí na základe zhotoviteľom doručenej 
faktúry s lehotou splatnosti 60 dní od doručenia faktúry v súlade s § 340b ObZ.  
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6.4.  V prípade, ak zhotoviteľ bude časť diela realizovať aj prostredníctvom subdodávateľa alebo subdodávateľov, 

je zhotoviteľ povinný do 20 dní po obdržaní úhrady každej faktúry objednávateľom, ktorou sa fakturujú 
práce, na vykonávaní ktorých sa podieľal  subdodávateľ, predložiť písomné potvrdenie subdodávateľa, že si 
zhotoviteľ voči subdodávateľovi splnil finančné záväzky v rozsahu vykonaných prác, a že zhotoviteľ nemá 
voči subdodávateľovi žiadne záväzky vyplývajúce z realizácie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. 

 
6.5.  Zhotoviteľ je povinný, po obdržaní každej úhrady faktúry objednávateľom, do 20 dní po uplynutí 

kalendárneho mesiaca predchádzajúceho poukázanej platbe, písomne relevantným dokladom preukázať, 
že si splnil povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, 
na ktorých vyplatenie má zamestnanec zhotoviteľa nárok, a že nemá voči zamestnancom žiadne záväzky 
vyplývajúce z realizácie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. 

 
6.6.  Porušenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou 

objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. 
 

6.7.  V prípade, že platobný doklad podľa tohto článku zmluvy nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto 
zmluve, objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie, resp. opravu. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne opätovne v celom rozsahu plynúť doručením 
doplneného, resp. opraveného platobného dokladu objednávateľovi.  

 
6.8. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Faktúra sa považuje za 

zaplatenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.  
 

6.9. Podmienkou akejkoľvek fakturácie podľa tohto článku zmluvy je predchádzajúce odsúhlasenie vykonaných 
prác objednávateľom.  

 
6.10. Faktúry podľa tohto článku zmluvy doručí zhotoviteľ objednávateľovi vždy v 5 rovnopisoch. 

 
6.11. Z každej aj čiastkovej faktúry je objednávateľ oprávnený zadržať 5% z fakturovanej sumy predstavujúce 

zádržné (ďalej ako „zádržné“) a 5% z fakturovanej sumy predstavujúce garančnú záruku (ďalej ako „garančná 
záruka“). 
 

6.12. Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné bude vyplatené zhotoviteľovi do 14 dní odo dňa odovzdania diela, za 
podmienky, že dielo nemá žiadne nedostatky. V prípade zistenia nedostatkov pri odovzdávaní diela, 
objednávateľ je oprávnený vyplatiť zhotoviteľovi zádržné do 14 dní odo dňa odstránenia posledného 
nedostatku. 
 

6.13. Zmluvné strany sa dohodli, že garančná záruka bude vyplatené zhotoviteľovi do 14 dní odo dňa uplynutia 
záručnej doby na dielo podľa tejto zmluvy, za podmienky, že dielo nemá žiadne vady.  

 
7. Záručná doba a zodpovednosť za vady  

 
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený v súlade s touto zmluvou a podmienkami tejto 

zmluvy a že počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, resp. v znení dodatkov 
k tejto zmluve.  
 

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia (dielo) v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ v tom prípade, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností, alebo ak ide o vady na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť. Zhotoviteľ 
zodpovedá aj za vady tovarov, služieb a technológií, ktoré obstaral pri realizácii diela.  
 

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky ním zavinené škody, ktoré vzniknú tretím osobám  
z dôvodu, alebo v dôsledku realizácie diela.  
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7.4. Nárokmi objednávateľa zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody, prípadne 
dohodnutú zmluvnú pokutu.  
 

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo počas trvania záručnej doby. Záručná doba za dielo je 
60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Záručná doba za zariadenia je 24 
mesiacov.  
 

7.6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela do 30 dní odo dňa ich zistenia. 
 

7.7. V prípade vzniku vady diela, je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady objednávateľom označené vady 
odstrániť v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia objednávateľa o 
existencii vád.  
 

7.8. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady v súlade s bodom 7. 7. tohto článku zmluvy má objednávateľ nárok 
na zľavu z ceny diela zodpovedajúcu nákladom na odstránenie vád.  
 

7.9. Touto zmluvou preberá zhotoviteľ písomne záväzok, že odovzdané dielo bude po dobu určenú v tejto 
zmluve spôsobilé na použitie na dohodnutý účel, a súčasne si po túto dobu zachová vlastnosti v tejto zmluve 
dohodnuté.  
 

7.10. Dohodnutými vlastnosťami sú vlastnosti stavby, ktoré sú určené v projektovej dokumentácii.  
 

7.11. Záručná doba diela ako celku začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni podpisu protokolu o odovzdaní a 
prevzatí diela zmluvnými stranami a odborným zástupcom. 

 
8. Podmienky vykonania diela a podmienky odovzdania a prevzatia diela  

 
8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje vlastné náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce.  

 
8.2. Objednávateľ poveruje k stavebnému a technickému dozoru diela: p. Ivo Hinďoš; osoba poverená 

objednávateľom k technickému dozoru diela je rovnako oprávnená aj vykonávaniu záznamov do 
stavebného denníka.  
 

8.3. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi najneskôr v deň podpísania zmluvy meno osoby poverenej vedením 
vykonávania diela, pričom táto musí byť odborne spôsobilá.  
 

8.4. O odovzdaní a prevzatí miesta, kde sa realizuje dielo (v tejto zmluve aj ako „stavenisko") sa spíše písomná 
zápisnica, ktorú podpíšu obe strany. Podpisom zápisnice je stavenisko zhotoviteľovi riadne odovzdané. 
Súčasne s odovzdaním staveniska sa objednávateľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi identickú projektovú 
dokumentáciu, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov pre spracovanie ponuky v rámci uskutočnenia 
verejného obstarávania, ktorého predmet je totožný  s predmetom tejto zmluvy. 
 

8.5. V čase od podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska oboma zmluvnými stranami do podpísania 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami a odborným zástupcom znáša 
nebezpečenstvo akejkoľvek škody na diele zhotoviteľ.  
 

8.6. Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný viesť na pracovisku stavebný denník na mieste prístupnom 
objednávateľovi. Stavebný denník vedie osoba poverená zhotoviteľom počnúc dňom začiatku vykonávania 
diela až do dňa jeho ukončenia a odovzdania.  
 

8.7. Zhotoviteľ po dobu trvania tejto zmluvy zabezpečuje úhradu všetkých médií, ktoré mu budú 
objednávateľom fakturované, t.j. najmä el. energie, plynu, vody apod., ktoré budú pri realizácii diela použité 
zhotoviteľom.  
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8.8. Zhotoviteľ zodpovedá najmä za primeraný poriadok na stavenisku, za správne uskladnenie materiálov a 
konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré používa pre svoju činnosť, za ochranu životného 
prostredia počas realizácie diela a za dodržanie nočného a nedeľného kľudu.  
 

8.9. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, tovarov, stavebných 
hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na miesto plnenia diela.  
 

8.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela zabuduje len také výrobky a zariadenia, ktoré sú zbavené práv 
tretích osôb.  
 

8.11. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu diela a zaväzuje sa počas vykonania diela 
vykonať potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie v zmysle platných právnych 
predpisov.  
 

8.12. Zhotoviteľ je povinný, dodržiavať BOZP a Smernice Požiarnej ochrany, zabezpečovanie a plnenie úloh na 
úseku BOZP v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení a Smernice Požiarnej ochrany v znení Zákona č. 314/2001  
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na odovzdanom stavenisku a v jeho 
bezprostrednom okolí. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať charakter diela, čo predpokladá v plnej 
miere rešpektovanie podmienok vyplývajúcich z Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

 
8.13. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov, svojich 

subdodávateľov ako aj osôb, ktoré sa v mieste plnenia diela ako staveniska nachádzajú. Zhotoviteľ je 
povinný zaradiť na vykonanie diela len osoby odborne spôsobilé a zaškolené podľa platných predpisov 
BOZP a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ je povinný preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu 
dodržiavania príslušných predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi ku dňu začatia prác 
s vykonaním diela platný doklad o vykonanom školení svojich zamestnancov a osôb poverených vykonaním 
diela z predpisov BOZP a požiarnej ochrany, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spôsobilosti k 
výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany 
je najmä povinnosťou: a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti  
a ochrany zdravia pri prací a ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, b) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku, c) dodržiavať určené pracovné 
postupy, d) nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné prostriedky v pracovnom čase a 
nenastupovať pod ich vplyvom do práce, e) dodržiavať zákaz fajčenia na stavenisku, f) oznamovať svojmu 
nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa 
svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní, g) konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali 
ostatné osoby nachádzajúce sa na stavenisku.  

 
8.14. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu určeného na zhotovenie diela, 

za prípadné zranenie alebo usmrtenie osôb a za všetky škody vzniknuté haváriou, ku ktorým dôjde počas, 
alebo v dôsledku vykonania prác v rámci tejto zmluvy, resp. jej jednotlivých dodatkov.  
 

8.15. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti  
s plnením predmetu tejto zmluvy.  
 

8.16. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti pri realizácii diela a to 
najneskôr v lehote dohodnutej pri preberacom konaní.  
 

8.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná 
kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať 
odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri 
dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. 
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8.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa 

tohto článku zmluvy.  
 

8.19. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie predmetu zmluvy zhotoviteľom. Ak 
objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva predmet zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, je 
objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ okamžite odstránil vady vzniknuté vadným 
vykonávaním predmetu zmluvy na vlastné náklady a predmet zmluvy vykonával riadnym spôsobom. Ak tak 
zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od 
zmluvy.  
 

8.20. Kontrolovať práce za objednávateľa vykonáva štatutárny orgán objednávateľa, resp. oprávnená osoba 
objednávateľa, napr. technický dozor objednávateľa alebo iná osoba určená objednávateľom. 
 

8.21. Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, 
osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, doklad o uskladnení odpadov a pod . 
 

8.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými 
predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ. Doklady o týchto 
skúškach podmieňujú prevzatie diela.  
 

8.23. Objednávateľ je povinný podľa tejto zmluvy riadne vykonané a odovzdané dielo prevziať. O odovzdaní  
a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej aj ako „protokol"), ktorý 
podpisuje objednávateľ, zhotoviteľ, a odborný zástupca (stavebný dozor, prípadne zodpovedný projektant). 
Podpis odborného zástupcu ustanoveného objednávateľom nemožno nahradiť.  
 

8.24. Objednávateľ podpíše protokol len za súčasného splnenia nasledovných podmienok: a) zhotoviteľ preukáže 
realizáciu diela v úplnom súlade s projektovou dokumentáciou, podkladmi podľa článku 2 bod 2.3 tejto 
zmluvy a touto zmluvou, b) zhotoviteľ preukáže súlad realizácie diela s údajmi uvedenými v stavebnom 
denníku, c) zhotoviteľ preukáže všetky atesty, certifikáty, revízie a správy k jednotlivým stavebným a 
technologickým celkom v súlade s právnymi predpismi a normami platnými na území SR, d) zhotoviteľ 
vypratal stavenisko.  
 

8.25. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.  
 

8.26. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje najmä zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis zistených 
vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, v prípade vád, ak nedošlo k dohode, 
stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe 
strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich zdôvodnenie.  
 

8.27. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela sa dielo považuje za riadne vykonané.  
 

8.28. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek okamžite umožniť objednávateľovi, zamestnancom kontrolných orgánov 
Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev vstup na stavenisko.  
 

8.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť stavbu diela proti poškodeniu a živelným pohromám počas doby realizácie 
diela. 
 

8.30. Zhotoviteľ je povinný na písomný príkaz povereného zástupcu objednávateľa prerušiť práce na diele na takú 
dobu a takým spôsobom, ako to požaduje objednávateľ. V takomto prípade sa však o dobu, po ktorú bude 
trvať prerušenie prác, vždy predlžuje čas plnenia . 

 

9. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 
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9.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa článku  
5 tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa tejto zmluvy  
v dohodnutom termíne.  
 

9.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb ceny diela na základe platobných dokladov uvedených  
v čl. 6 tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť voči objednávateľovi nárok na zákonný úrok  
z omeškania z dlžnej sumy v zmysle ustanovenia §369 ods. 1 Obchodného zákonníka.  
 

9.3. Objednávateľ má tiež právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 166,- EUR za každé 
jednotlivé porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 
 

9.4. Objednávateľ je taktiež oprávnený vyúčtovať a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu : 

 
a) za omeškanie s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov, počas vykonávania diela alebo 

uvedených v protokole alebo zistených pri kolaudácii stavby alebo v záručnej dobe  vo výške 50,- EUR za 
každý aj začatý deň omeškania a za každú vadu, až do ich riadneho odstránenia, 
 

b) za omeškanie s riadnym vyprataním staveniska vo výške 50,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, 
 

c) za umiestnenie reklamnej tabule zhotoviteľa bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa vo výške 
100,- EUR, 
 

d) za porušenie povinnosti vykonať podstatné úlohy osobne, na ktoré sa v tejto zmluve zaviazal zhotoviteľ 
(bod 3.5. článku 3 zmluvy), vo výške 20.000,- EUR, 
 

e)  za porušenie povinnosti objednávateľa informovať objednávateľa a zaslať objednávateľovi dokumenty, 
týkajúce sa subdodávateľov  (bod 3.5. článku 3 zmluvy), vo výške 5.000,- EUR, za každé porušenie 
povinnosti, 
 

f) za každé porušenie protipožiarnych, hygienických a bezpečnostných a technologických predpisov , a to : 
 

 za nepoužívanie ochranných prilieb a iných osobných ochranných prostriedkov vo výške 10,- EUR  
za každého zamestnanca  a každý zistený nedostatok 

 za používanie alkoholických nápojov na stavenisku vo výške 10,- EUR za každého zamestnanca  
 

g) za omeškanie s predložením potvrdenia subdodávateľa a/alebo zamestnanca o úhrade záväzkov podľa 
bodov 6.4. a 6.5. článku 6 zmluvy vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 
 

h) za omeškanie s predložením dokladu podľa bodu 8.13. článku 8 zmluvy vo výške 100,- EUR za každý aj 
začatý deň omeškania. 
 

9.5. Uplatnením zmluvnej pokuty objednávateľom podľa bodu 9.1, bodu 9.3 a bodu 9.4. tohto článku zmluvy, 
nie je dotknuté právo objednávateľa požadovať náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia 
povinnosti zo strany zhotoviteľa, a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu a aj v prípade, že 
zhotoviteľ porušenie zmluvnej povinnosti nezavinil. 
 

9.6. Objednávateľ je oprávnený o vyúčtovanú zmluvnú pokutu, znížiť svoje záväzky voči zhotoviteľovi vzniknuté 
na základe tejto zmluvy, ak tieto zhotoviteľ do termínu určeného vo výzve objednávateľa neuhradí riadne a 
včas; opísané zníženie uskutoční objednávateľ v zmysle § 580 Občianskeho zákonníka jednostranným 
započítaním pohľadávky v spojení s § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 
10. Vyššia moc  
 
10.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé a ani ich nemôžu zmluvné 
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strany ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. 
 

10.2. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá 
sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu  
o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa 
odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia 
oznámenia. 

 
11. Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov 

 
11.1. Za účelom zabezpečenie pohľadávok objednávateľa, ktoré vznikli a/alebo vzniknú z tejto zmluvy, 

zhotoviteľ je povinný zaopatriť si (na svoje náklady) zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej ako 

„zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov") vo výške rovnajúcej sa 10% z ceny diela (vrátane DPH). 

 
11.2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi zábezpeku na 

splnenie zmluvných záväzkov ku dňu podpisu tejto zmluvy, a to formou zloženia finančných prostriedkov 
na účet objednávateľa alebo formou bankovej záruky. 

  
11.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zábezpeka na vykonanie prác bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ 

nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky na vykonanie prác 
špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ do je platnosti riadne neodovzdal dielo, zhotoviteľ 
je povinný predlžiť platnosť zábezpeky na vykonanie prác, a to až dovtedy, pokiaľ dielo nebude riadne 
odovzdané. 

 
11.4. Objednávateľ je povinný vrátiť zábezpeku na vykonanie prác zhotoviteľovi nasledujúci pracovný deň po 

odovzdaní diela. 
 
12. Osobitné ustanovenia  

12.1. Dielo je majetkom objednávateľa, a to už počas vykonávania diela zhotoviteľom.  
 

12.2. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase s plnením predmetu zmluvy má za následok porušenie 
predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a životného prostredia, 
iných právnych predpisov, a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty, korekcie alebo inej 
sankcie zo strany orgánov verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, uhradí zhotoviteľ 
objednávateľovi na výzvu objednávateľa sumu, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť ako pokutu, 
korekciu alebo sankciu, a to v celej výške vrátane príslušenstva.  

 
12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy, zhotoviteľ nepostúpi bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa v prospech tretej osoby. V prípade porušenia tohto 
záväzku zhotoviteľ stotožňuje sa s objednávateľom v tom, že takýto úkon je v rozpore s dobrými mravmi 
s následkami jeho absolútnej neplatnosti (§39 Občiansky zákonník v spojení s §l ods. 2 a §26l ods. 6 
Obchodného zákonníka).  

 
12.4. Zhotoviteľ zaväzuje sa objednávateľovi, že dielo podľa tejto zmluvy na svoje náklady poistí. Zhotoviteľ 

uzatvorí poistnú zmluvu s dostatočným krytím na poistenie aj zodpovednosti za škodu voči tretím osobám 
z prevádzkovej činnosti a vadného výrobku alebo vadne vykonanej práce pri realizácii prác podľa tejto 
zmluvy. Poistná zmluva musí byt' platná od začiatku realizácie diela až do konca záručnej doby na 
predmetné dielo. Zhotoviteľ prerokuje dostatočnosť poistenia s objednávateľom. Zhotoviteľ najneskôr do 
3 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy predloží objednávateľovi originál poistnej zmluvy uzatvorenej 
podľa tohto bodu zmluvy; porušenie tejto povinnosti zhotoviteľom považuje sa za podstatné porušenie 
zmluvy.  
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12.5. Ak zhotoviteľ v súvislosti so svojou činnosťou poškodí majetok objednávateľa, alebo tretích osôb, musí 
bez zbytočného odkladu uviesť veci do pôvodného stavu, prípadne znášať náklady ktoré s tým súvisia, 
pričom zodpovedá za škodu v plnom rozsahu. 

 
12.6. Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok  

a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.  
 

12.7. V prípade, že budú práce, dodávky a materiály zhotoviteľa poškodené, odcudzené, čiastočne alebo úplne 
zničené, zabezpečí zhotoviteľ náhradné plnenie dodávky, prípadne vykoná práce na vlastné náklady, riziko 
a nebezpečenstvo s cieľom zabezpečiť zmluvné plnenie. Táto skutočnosť nemá vplyv na predlženie času 
vykonania diela, okrem dôvodov uvedených v čl. 10 tejto zmluvy. Ak dôjde k plneniu zo strany poisťovne 
zhotoviteľa je tento oprávnený použiť poisťovňou zaplatenú sumu na odstránenie škôd. O uvedenej 
skutočnosti je povinný bezodkladne informovať objednávateľa. Ak poisťovňa zhotoviteľa neuhradí plnú 
výšku škody, je tento povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody tak, aby objednávateľ neutrpel 
žiadnu ujmu. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými 
v súlade s touto zmluvou, musí odškodniť objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré vzniknú 
následkom nedodržania týchto podmienok a povinností. 

 
13. Odstúpenie od zmluvy a zánik zmluvy  

 
13.1. Táto zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy.  

13.2. Objednávateľ, alebo zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených touto 
zmluvou, alebo zákonom.  

 
13.3. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade ak: a) zhotoviteľ závažným spôsobom poruší 

ustanovenia tejto zmluvy, alebo nedodrží lehoty pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy b) zhotoviteľ sa 
bez písomného súhlasu objednávateľa odkloní od projektovej dokumentácie alebo podkladov podľa 
článku 2. bod 2.3 tejto zmluvy, c) zhotoviteľ pri realizácii diela poruší bezpečnostné, technické alebo 
kvalitatívne normy, ustanovené touto zmluvou, alebo zákonom.  

 
13.4. Zmluvné strany sa dohodli, že za závažné porušenie zmluvy sa považuje porušenie akejkoľvek povinnosti 

zhotoviteľa, ktorá mu vyplýva z tejto zmluvy. 
 

13.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť druhej zmluvnej strane doručené. V prípade 
akýchkoľvek pochybností sa má za to, že odstúpenie od zmluvy bolo druhej zmluvnej strane doručené tretí 
deň nasledujúci po dni jeho odoslania.  

 

14. Spoločné a záverečné ustanovenia  
 

14.1. Zhotoviteľ zaväzuje sa k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti objednávateľovi (napr. formou 
predloženia príslušných dokladov v súlade s príručkou pre prijímateľa z príslušného operačného programu 
a pod.) s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek 
konania, ktoré by smerovalo proti záujmom objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu 
účelu tejto zmluvy. Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa tohto bodu zmluvy 
zo strany zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

 
14.2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluva sa 
riadi ustanoveniami §536 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedená odchýlna 
právna úprava. 

 
14.3. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na ich prípadných právnych 

nástupcov.  
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14.4. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sú možné iba písomnou dohodou oboch strán vo forme 

písomného dodatku k zmluve o dielo podpísaného oboma zmluvnými stranami.  
 

14.5. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným 
právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú 
vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby 
ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný zmluvou.  

 
14.6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu ohlásiť všetky zmeny  

a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane. 
 

14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy 
(vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, 
poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. 
Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú 
súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení 
platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ. 

 
14.8. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli a zaväzujú sa, že bezodkladne prijmú overovania na nápravu 

nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním, a to v lehote stanovenej objednávateľom.  
 

14.9. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly vnútorného auditu 
a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle zák. č. 502/2001 Z. z. 

 
14.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú podklady podľa článku 2. bod 2.3 tejto zmluvy vrátane 

položkovitého rozpočtu výkaz výmer pre stavbu v listinnej a elektronickej podobe (CD nosič). 
 

14.11. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch 
vyhotoveniach.  

 
14.12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
 

14.13. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho 
omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu 
pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a naznak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich 
skutočnej vôli, ju podpísali. 

 
 
 
V....................................., dňa...............   V....................................., dňa............... 
 
 
............................................                              ............................................ 
           objednávateľ                                   zhotoviteľ 
 

 


