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A. Všeobecné informácie pre prípravu ponuky  
 
 
A1.  Identifikácia obstarávate ľa – osoby pod ľa § 7 
 

Občians ke združenie JASENSKÁ DOLINA   
IČO: 42214181  
Belá - Dulice 385 , 03811 Belá - Dulice  
Slovensko  
Kontaktné miesto (miesta):  Belá - Dulice 385  
Kontaktná osoba: Milan Sumka  
Telefón: +421 434297717  
Fax: +421 43434297717  
Email: jasenskadolina2@gmail.com  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.jasenskadolina.sk 

 
 

 

A2.  Zadanie zákazky 
 
 A2.1  Predmetom zadávania zákazky je vybudovanie požiarnej nádrže na potoku Vôdky v katastrálnom 
území Belá. Priestor nádrže bude vytvorený sčasti zokruhovanou hrádzou tvaru U s max. výškou 2,9 m 
nad povrchom terénu. Hrádza je navrhnutá ako homogénna nasypaná z výkopov dna nádrže. Teleso 
hrádze sa bude sypať zo štrkovitých hlín vyťažených vo východnej časti nádrže. Hrádza bude vybavená 
bezpečnostným prepadom podstatne prevyšujúcim kapacitu prítoku vody do nádrže.  
 

A2.2 Zatriedenie podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet: : 45247270-3 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45246100-4  
 
A2.3  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v  časti B súťažných podkladov.  
 
A3.  Komplexnos ť dodávky 
 
Osoba podľa § 7 neumožňuje čiastkové plnenie zákazky, teda uchádzač musí predložiť ponuku na celý 
rozsah zákazky, ktorý je bližšie popísaný v časti B Opis predmetu zákazky.  
 
A4.  Zdroj financovania 
 
Predmet zákazky bude financovaný z Environmentálneho fondu SR a z vlastných finančných prostried-
kov osoby podľa § 7. Záloha na dodávané tovary a zariadenia nebude poskytnutá.  
Zmluvne dohodnutá cena bude dodávateľovi vyplatená na základe ním vystavených faktúr. Lehota 
splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia osobe podľa § 7.  
 
A5.  Typ zmluvy 
 
Zmluva o dielo – na uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a výkazu-výmer, 
ktorý bude tvoriť prílohu zmluvy o dielo, uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v platnom znení ako výstup z ukončeného procesu verejného obstarávania, ktorá bude uzavretá 
s úspešným uchádzačom. Zmluva ako výsledok verejného obstarávania sa vzťahuje iba na predmet 
spolufinancovania z prostriedkov Environmentálneho fondu SR. V prípade neschválenia predmetného 
projektu poskytovateľom nenávratného príspevku sa dňom doručenia rozhodnutia aj zmluva stáva ne-
platnou. 

A6.  Miesto a termín uskuto čnenia stavebných prác 
 
Miesto: K.ú. Belá, potok Vôdky v rkm 2,0 od ústia.  



 
 

 
Požadovaná lehota na plnenie zmluvy je najneskôr do 6 mesiacov od odovzdania staveniska. 
 
A7.  Oprávnený uchádza č 
A7.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vystupuje voči osobe podľa §7 
samostatne alebo ako skupina dodávateľov – fyzických osôb/právnických osôb spoločne v súlade s § 
31 zákona o verejnom obstarávaní. 
A7.2  Osoba podľa § 7 požaduje, aby v prípade úspešnej ponuky predloženej skupinou dodávateľov 
táto skupina pred podpisom zmluvy vytvorila právne vzťahy v súlade s platnou legislatívou z dôvodu 
riadneho plnenia a zaistenia zmluvných podmienok. 
 
A7.3  Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, 
sa súťaže nesmie zúčastniť, v opačnom prípade takáto ponuka bude vylúčená. 
 
A7.4  Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré nemá spôsobilosť na práva 
a povinnosti alebo nespĺňa podmienky uvedené v bode A7.1, jej ponuka nebude prijatá do hodnotenia. 
 
A8.  Evidencia predkladaných ponúk 
 
A8.1  Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
 
A8.2  Uchádzačovi pri osobnom doručení ponuky osoba podľa § 7 vystaví potvrdenie o jej prevzatí, s 
uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky. 
 
A9.  Variantné riešenie  
 
Osoba podľa § 7 neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
Ak uchádzač napriek tomu predloží v ponuke variantné riešenie, toto nebude zaradené do vyhodnotenia 
a bude sa posudzovať, akoby nebolo predložené. 
 
A10.  Platnos ť ponuky 
 
A10.1 Ponuky ostávajú v platnosti počas lehoty viazanosti ponúk do 31.08.2014. 
 
A11   Náklady na ponuku 
 
A11.1  Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného nároku voči osobe podľa § 7. 
 
A11.2   Ponuky doručené na adresu osoby podľa § 7 a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa 
po procese vyhodnotenia a skončení lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako 
súčasť dokumentácie o súťaži u osoby podľa § 7. 
 
A12.  Ďalšie podmienky sú ťaže 
 
A12.1 Uchádzači, ktorí sa prihlásia na základe zverejnenej výzvy si môžu súťažné podklady prevziať 
osobne na adrese osoby podľa § 7 v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod., kontaktná osoba: Mi-
lan Sumka, telefónny kontakt: 043/4297717 . V prípade písomných žiadostí alebo mailových žiadostí 
osoba podľa § 7 zašle súťažné podklady poštou.  
 
A13.  Dorozumievanie a vysvet ľovanie sú ťažných podkladov alebo iných dokumentov 
 
A13.1 Dorozumievanie medzi osobou podľa § 7 a záujemcami/uchádzačmi bude  vykonávané tak, aby 
bolo zabezpečené trvalé zachytenie obsahu správy a zaručená pravosť,  dôvernosť a rovnaká dostup-
nosť informácie. 
 
A13.2 Poskytovanie vysvetlení a podávanie iných informácií bude medzi osobou podľa § 7 
a uchádzačmi prebiehať v písomnej forme. 
 



 
 

A13.3  Pri využití elektronického alebo faxového prenosu informácie sa tieto doručia aj v listinnej forme, 
najneskôr do troch dní odo dňa odoslania informácie elektronicky alebo faxom, pri dodržaní zákonom 
stanovených lehôt. V takomto prípade pri zistení rozdielov v obsahu informácie elektronickej a listinnej 
je rozhodujúca listinná forma informácie. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pra-
covných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Na požiadavky o vysvetlenie prevzaté po 
uvedenej lehote osoba podľa § 7  odpovedať nebude.  
Osoba podľa § 7 poskytne vysvetlenie najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti 
o vysvetlenie všetkým zainteresovaným záujemcom. 
 
A-13.4 Osoba poverená vysvetľovaním súťažných podkladov alebo iných dokumentov poskytnutých 
osobou podľa § 7: Milan Sumka, telefónny kontakt: 043/4297717. 
 
A13.5 Pre účely doručenia akejkoľvek písomnosti je rozhodujúci dátum a čas fyzického doručenia do-
kumentu a jeho zaevidovania v evidenčnom systéme osoby podľa § 7. 
 
A14.   Prehliadka miesta uskuto čnenia stavebných prác. 
 
A14.1  Obhliadka miesta realizácie sa nevyžaduje. 
 
 
A15.   Obsah ponuky, príprava ponuky 
 
A15.1    Ponuka sa predkladá v tlačenej forme a spôsobom uvedeným v prvej vete § 39 ods. 6 zákona.  

Osobitne oddelená a uzavretá časť ponuky týkajúca sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie po-
núk bude označená slovom „Kritériá “ a bude obsahovať nasledovné doklady: 

 
A15.1.1 Návrh plnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk – podpísaný štatutárnym orgánom uchá-

dzača a v prípade skupiny dodávateľov splnomocneným členom skupiny dodávateľov – 
časť G týchto súťažných podkladov, 

A15.1.2 Ocenený výkaz-výmer, ktorý bol v neocenenej forme súčasťou súťažných podkladov, 
A15.1.3   Návrh zmluvy o dielo rešpektujúci obchodné podmienky uvedené v časti D týchto sú-

ťažných podkladov. 
 
Osobitne oddelená a uzavretá ostatná časť ponuky bude označená slovom „Ostatné “ a bude obsaho-
vať nasledovné doklady: 

 
A15.1.4 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa požiadaviek uvedených vo vý-

zve na predkladanie ponúk,  
A15.1.5 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými osobou podľa § 7, podpí-

sané štatutárnym orgánom uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov – splnomocne-
ným členom skupiny dodávateľov,  

A15.1.6 Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených 
v ponuke, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača; v prípade skupiny – splnomoc-
neným členom skupiny,  

A15.1.7 V prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie o tom, že v prípade prijatia ponuky 
vytvoria v stanovenej lehote právnu formu z dôvodu riadneho plnenia zmluvy 

A15.1.8   Neocenený výkaz-výmer, ktorý bol v neocenenej forme súčasťou súťažných podkladov, 
A15.1.9   Návrh zmluvy o dielo rešpektujúci obchodné podmienky uvedené v časti D týchto sú-

ťažných podkladov, bez uvedenia ceny. 
 

Ponuka, ktorú predloží skupina dodávateľov, musí byť podpísaná takým spôsobom, ktorý bude právne 
zaväzovať všetkých členov skupiny dodávateľov. 

 
A.15.2  Osoba podľa § 7 odporúča uchádzačom usporiadať a pripraviť ponuku uchádzača tak, že všet-
ky listy v ponuke budú vzostupne očíslované, aby nebolo možné žiaden list dodatočne vymeniť 
a ponuka ako súbor dokumentov bude zviazaná do jedného celku. 
 
 
 



 
 

A15.3  Dokumenty tvoriace obsah ponuky v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predlo-
žené ako originály alebo úradne overené kópie, pokiaľ nie je určené inak.  
 
A15.4   Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. Doklady, ktorými preukazuje splnenie pod-
mienok účasti v súťaži uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené 
v pôvodnom jazyku a súčasne preložené do slovenského jazyka, táto podmienka neplatí pre doklady 
a dokumenty vystavené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov 
a dokumentov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. 
 
A16.  Zábezpeka 
 
A16.1   Zábezpeka sa nevyžaduje. 
 
A17.  Mena a ceny uvádzané v ponuke 
 
A17.1  Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. 
a vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
A17.2   Uchádzač ocení ponuku v EUR. 
 
A17.3   Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení zmluvná cena bez DPH – 
sadzba a výška DPH – celková cena vrátane DPH. 
 
 
A17.4  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom, ktorej súčasťou je aj DPH. 
Súčasne túto skutočnosť v ponuke uvedie. 
 
A17.5  Cena uvedená v ponuke musí v zmysle § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.  o cenách 
obsahovať všetky súvisiace náklady spojené s plnením predmetu zákazky.  
 
A18.  Predkladanie ponuky  
 
A18.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako spl-
nomocnený člen skupiny za členov skupiny. Uchádzač predkladajúci ponuku nemôže byť v tejto súťaži 
súčasne aj členom inej skupiny, ktorá predkladá ponuku. Ak z predložených ponúk vyplynie, že uchá-
dzač je zároveň členom skupiny, ktorá predkladá ponuku v tejto súťaži, osoba podľa § 7 vylúči uchá-
dzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.  
 
A.18.2 Ponuka bude rozdelená na dve samostatné časti. Uchádzač vloží do vonkajšieho obalu osobitne 
oddelené a uzavreté časti ponuky označené ako „Kritériá“ a „Ostatné“. Obal musí byť uzatvorený a ne-
porušený. 
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

• adresu osoby podľa § 7 uvedenú v bode 1 súťažných podkladov, 

• obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača, v prípade, ak ponuku 
predkladá skupina dodávateľov, tak uvedie aj obchodné mená a sídla všetkých členov skupiny 
dodávateľov 

• označenie „Sú ťaž – neotvára ť“ , 

• označenie heslom súťaže: „Požiarna nádrž“  

 
A18.3. Miesto a termín predkladania ponúk 
Spôsoby doručenia ponúk: 
 
Poštou na adresu: 

Názov: Občianske združenie Jasenská dolina 

            Belá - Dulice 385 , 03811 Belá - Dulice  

 
Osobne na adresu: 



 
 

Názov: Občianske združenie Jasenská dolina 

            Belá - Dulice 385 , 03811 Belá - Dulice  

 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.                                     
 

do dňa 21.02.2014 do 09.00 hod . 
 
A18.4 Uchádzač predloží ponuku ( v rozsahu obidvoch častí) v dvoch vyhotoveniach,  v origináli 
a v jednej kópii. Súbory označí ako „Originál“ a „Kópia“. V prípade zistených rozdielov medzi originál-
nym vyhotovením a kópiou ponuky je rozhodujúci a záväzný originálny súbor ponuky.  
 
A18.5 Ponuku predloženú po uvedenom termíne osoba podľa § 7 nebude akceptovať a uchádzačovi ju 
vráti neotvorenú.       
 
A19.  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
 
A19.1  Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať v lehote predkla-
dania ponúk. 
 
A19.2  Doplnenie a zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe písomnej 
žiadosti uchádzača zaslanej alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchá-
dzača na adrese osoby podľa § 7 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk. 
 
A20.  Otváranie obálok s ponukami 
 
A20.1  Otváranie ponúk vykoná komisia verejného obstarávateľa primerane podľa § 41 zákona.  

 
A20.2 Komisia najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí časť ponuky označenú ako 
„Ostatné “. Každú otvorenú časť ponuky označenú ako „Ostatné“ komisia označí poradovým číslom 
v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky označenej ako „Ostatné“ komisia vyko-
ná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní, spočívajúcej vo vyhodnotení tejto časti ponuky, 
podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení 
uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. 
Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční v sídle osoby podľa § 7:  
  
                                                   dňa 21.02.2014 o 11.00 hod . 

 
A20.3 Otváranie častí ponúk označených ako „Kritériá “ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré 
neboli vylúčené. 

Otváranie častí ponúk označených ako „Kritériá“ vykoná komisia podľa § 41 ods. 2. zákona na adrese  
Občianske združenie Jasenská dolina, Belá - Dulice 385  , 03811 Belá - Dulice 
 a v čase, ktorý osoba podľa § 7 oznámi uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené, písomnou for-
mou. Medzi odoslaním oznámenia a otváraní ponúk označených ako „Kritériá“ musí byť aspoň 5 pra-
covných dní.  
Na otváraní ponúk označených ako „Kritériá“ sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku 
v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. 
Komisia overí neporušenosť časti ponuky označenej ako „Kritériá“ a zverejní obchodné mená, sídla 
alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť 
číslom, určených osobou podľa § 7 na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky 
označenej ako „Kritériá“ sa nezverejňujú. Každú otvorenú ponuku označenú ako „Kritériá“ komisia 
označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým 
uchádzačom. 
Osoba podľa § 7 najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“ po-
šle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka ne-
bola vylúčená, zápisnicu z otvárania ponúk tejto časti ponúk.  

 



 
 

A20.4 Uchádzači sa otvorenia ponúk môžu zúčastniť prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu (pre-
ukáže sa preukazom totožnosti a platným výpisom z obchodného alebo živnostenského registra, príp. 
iným dokumentom preukazujúcim uvedenú funkciu), poverená osoba sa preukáže preukazom totožnosti 
a splnomocnením na zastupovanie. 
 
A20.3  Osoba podľa § 7 najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, 
ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu z otvorenia ponúk 
 
A21.  Preskúmanie a vyhodnotenie ponúk 
 
A21.1  Komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek osoby podľa § 7 na predmet 
zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predloženie ponuky a 
v týchto súťažných podkladoch. 

A21.2   Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
          - obsahujú náležitosti určené v bode 15,  

- zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predloženie ponuky a 
v týchto súťažných podkladoch. 

A21.3   Osoba podľa § 7 vylúči zo súťaže uchádzača, ak 
          - predložil neplatné doklady, 
          - nepredložil požadované doklady alebo informácie alebo 
          - poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

A21.4  Neplatnými dokladmi sú doklady, 
          - ktorým uplynula lehota platnosti, 
          - ktoré sú neúplné alebo 
          - ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené. 

A21.5 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré 
sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými osobou podľa § 7 vo výzve na predkladanie  

ponúk a v týchto súťažných podkladoch. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho 
ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

A21.6 Osoba podľa § 7 si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu z ponúk v prípade neobvykle vysokých 
ponukových cien uchádzačov,  v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo ponuka s najnižšou cenou 
prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má osoba podľa § 7 určenú na uvedený predmet zákazky.  
 
A22.  Oprava chýb 

A22.1  Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk bude osoba podľa § 7 riešiť 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.  
 
A23.   Vysvet ľovanie ponúk 
 
A23.1 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie však byť vyzývaný 
a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu. 

A23.2  Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie návrhu ceny v prípade, ak bude jeho ponuka obsahovať  
neobvykle nízku cenu.   

A23.3  V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky 
náklady súvisiace s realizáciou zákazky, podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov.  

A23.4   Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 
           - ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v primeranej lehote určenej osobou podľa § 7  alebo 
           - ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou osoby podľa § 7 podľa § 42  
             ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní alebo 

A23.5  Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
 



 
 

A24.   Vyhodnocovanie ponúk 
 
24.1   Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú vyhodnocované podľa stanoveného 
kritéria na hodnotenie ponúk uvedeného vo výzve na predloženie ponuky a spôsobom určeným v časti  
E Kritériá na hodnotenie ponúk. 
 
A25.  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 
A25.1  Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, osoba podľa § 7 po vyhodnotení 
ponúk bezodkladne písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. 

A25.2  Úspešnému uchádzačovi osoba podľa § 7  oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešným 
uchádzačom oznámi poradie ich umiestnenia  a dôvod neprijatia ich ponúk. V oznámení uvedie 
identifikáciu úspešného uchádzača a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.   

A25.3   Osoba podľa § 7 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. 
 
 A.26  Uzavretie zmluvy 
 
A.26.1   Osoba podľa § 7 uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk, t.  j. naj-
neskôr do 31.08.2014. Osoba podľa § 7 uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa § 45 zákona 
o verejnom obstarávaní. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou 
predloženou úspešným uchádzačom.  

A26.2   Osoba podľa § 7 môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň pri 
súčasnom splnení podmienok uvedených v § 45 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
B. Opis predmetu zákazky 
 

 

Cieľom postupu zadávania zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác na výstavbu požiarnej nádrže 
v Jasenskej doline.  
 
 
 
1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 
Názov stavby     : JASENSKÁ DOLINA – POŽIARNA NÁDRŽ 

 
Miesto stavby     : K.ú. Belá, potok Vôdky v rkm 2,0 od ústia  
Okres      : Martin 
 
Kraj      : žilinský 
 
Charakter stavby    : viacúčelová vodohospodárska stavba   
      
Investor     : Občianske združenie Jasenská dolina 
              
Projektant     : Projekt Consulta Zvolen 
 
Forma výstavby                  : dodávateľsky 
 
Zahájenie stavby    : podľa uzatvorenej zmluvy o dielo 
Ukončenie stavby    : do 6 mesiacov od odovzdania staveniska 
 
 
 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 
Jedná sa o relatívne malú vodnú stavbu, ktorá je zaradená do kategórie IV.  
 
 
 
3. PREHĽAD VÝCHODZÍCH PODKLADOV 
 
Podkladom pre spracovanie projektu stavby boli nasledujúce podklady : 
 
- Polohopisné a výškopisné zameranie  
- Orientačný inžiniersko-geologický prieskum vykonaný projektantom 
- Požiadavky investora 
- Normotvorná legislatíva 
- Hydrologické podklady SHMÚ 
 
 
 
4. ČLENENIE STAVBY 

 
SO-01 Požiarna nádrž 
SO 02 Prívod vody 
SO 03         Odber vody 
 

 
 
 



 
 

 
5.   PREDPOKLADANÁ HODNOTA KOMPLETNEJ ZÁKAZKY :  206 623,0900 Eur bez DPH 
 
 
Súčasťou súťažných podkladov je projektová dokumentácia a neocenený  výkaz-výmer, v elektronickej 
forme,  ktoré tvoria  prílohu týchto súťažných podkladov. 
Bližší popis a špecifikácie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkla-
dov. 
 
Verejný obstarávateľ umožňuje v súlade s § 34 ods. 79 zákona o VO nahradiť konkrétnych výrobcov, 
výrobné postupy, značky, patenty, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii ekvivalentnými 
a parametricky zodpovedajúcimi typmi, modelmi alebo postupmi tak, aby navrhnuté riešenie nebolo 
v rozpore so súvisiacimi legislatívnymi normami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
C. Spôsob ur čenia ceny 
 
 
1. Cena za predmet zákazky bude stanovená dohodou zmluvných strán v mene EUR, v súlade so 

zákonom 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. Cena je konečná a nemenná. 

 
2. Celková cena za predmet zákazky pozostáva z ocenenia všetkých položiek v predloženom výka-

ze - výmer. Súčet cien všetkých položiek predstavuje celkovú cenu zákazky.  
 
3. Uchádzač predloží ponukovú cenu za predmet zákazky v nasledovnej štruktúre:  

Položka  Cena v EUR bez DPH DPH 20% Cena celkom v  EUR s 
DPH 

Požiarna nádrž 
   

 

 
 
4.      Ak uchádzač je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:  

- navrhovaná zmluvná cena za dodávku predmetu zákazky v  EUR bez DPH,  
- sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,  
- navrhovaná zmluvná cena za dodávku predmetu zákazky v  EUR vrátane DPH.  

 
5.      Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu stanoví bez DPH a uvedie, že nie 

je platiteľom DPH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
D. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania  
 
D.1  Táto časť súťažných podkladov je základom pre spracovanie návrhu Zmluvy o dielo. Uchádzač je 
povinný túto časť prevziať bezo zmeny a rešpektovať pri spracovaní svojej ponuky. Uvedené obchodné 
podmienky budú predmetom zapracovania do definitívneho textu zmluvy o dielo, na spracovanie ktorej 
bude vyzvaný úspešný uchádzač. 
 
Číslo zmluvy objednávateľa :                                                 Číslo  zmluvy  zhotoviteľa:                                               
 

Zmluva o dielo 
uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. zák. č.   513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších 

predpisov a  zák. č. 25/2006  Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov, na uskutočnenie stavebných prác pre projekt: 

 
„Požiarna nádrž Jasenská dolina.“ 

 
Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní “). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania 
– podlimitnú zákazku bez použitia elektronického trhoviska podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní .  
 

 I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávate ľ:  

Občianske združenie JASENSKÁ DOLINA   
IČO: 42214181  
Belá - Dulice 385 , 03811 Belá - Dulice  
Slovensko  
Kontaktné miesto (miesta):  Belá - Dulice 385  
Kontaktná osoba: Milan Sumka  
Telefón: +421 434297717  
Fax: +421 43434297717  
Email: jasenskadolina2@gmail.com  
Bankové spojenie:    

Číslo účtu:  
 

(ďalej len „objednávate ľ“  ) 

a 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:   .....................................................     
Sídlo:     ..................................................... 
Štatutárny zástupca:   ..................................................... 
IČO:     ..................................................... 
DIČ:     ..................................................... 
IČ DPH:    ..................................................... 
Registrácia:    ..................................................... 
Bankové spojenie:   ..................................................... 
Číslo účtu:    ..................................................... 
Tel.::                     ..................................................... 
Fax:                            .................................................... 
(ďalej len „zhotovite ľ“) 
 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu „zmluvné strany “) 
 



 
 

  
uuzzaattvváárraajjúú  ppooddľľaa  zzáákkoonnaa    čč..  551133//11999911  ZZbb..aa  nnáásslleeddnnýýcchh  uussttaannoovveenníí  OObbcchhooddnnééhhoo  zzáákkoonnnnííkkaa  zzmmlluuvvuu  oo  
ddiieelloo..  

 
II. 

PREDMET  PLNENIA 
  
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo: Požiarna nádrž Jasenská dolina. 

 
Názov projektu: Požiarna nádrž Jasenská dolina. 

Projekt je spolufinancovaný z Environmentálneho fondu SR  (ďalej len „Projekt“). 
 
 
Bližšia špecifikácia je popísaná v projektovej dokumentácii a  podľa podmienok v bode 3 tohto člán-
ku. 

11..  ZZhhoottoovviitteeľľ  jjee  úússppeeššnnýýmm  uucchhááddzzaaččoomm  vvoo  vveerreejjnnoomm  oobbssttaarráávvaanníí..  ZZhhoottoovviitteeľľ  zzhhoottoovvíí  ddiieelloo  vv  ssúúllaaddee  ss::  
aa))        pprroojjeekkttoovvoouu  ddookkuummeennttáácciioouu  ssttaavvbbyy     

aa))  ppoovvoolleenniiaammii  pprríísslluuššnnýýcchh  oorrggáánnoovv  ššttááttnneejj  sspprráávvyy,,  vvyyddaannýýmmii  vv  zzmmyyssllee  zzáákkoonnaa  čč..  5500//11997766  ZZbb..  
vv  zznneenníí  nneesskkoorrššíícchh  pprreeddppiissoovv  ((ssttaavveebbnnéé  ppoovvoolleenniiee,,  pprrííppaaddnnee  iinnéé  ppoovvoolleenniiaa  ooddoovvzzddaannéé  zzhhoottoovviittee--
ľľoovvii  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľoomm)),,  

bb))  pprríísslluuššnnýýmmii  zzáávvääzznnýýmmii  SSTTNN  aa  oossttaattnnýýmmii  nnoorrmmaammii  ppllaattnnýýmmii  vv  SSRR,,  
cc))  ssttaavveebbnnýýmm  zzáákkoonnoomm  čč..  5500//11997766  ZZbb..  vv  zznneenníí  nneesskkoorrššíícchh  zzmmiieenn,,    ddooppllnnkkoovv  aa  ssúúvviissiiaacciimmii  vvyykkoonnáá--

vvaaccíímmii  pprreeddppiissmmii,,  
dd))  ssúúťťaažžnnýýmmii  ppooddkkllaaddmmii  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa  pprree  úúččaassťť  vvoo  vveerreejjnnoomm  oobbssttaarráávvaanníí    nnaa  oobbssttaarraanniiee  pprreeddmmeettuu  

oobbssttaarráávvaanniiaa,,  
ee))  vv  ssúúllaaddee  ss  pprreeddppiissmmii  vvyyhhllaassoovvaatteeľľaa  VVýýzzvvyy  nnaa  pprreeddkkllaaddaanniiee  žžiiaaddoossttii  oo  nneennáávvrraattnnýý  ffiinnaannččnnýý  pprrííss--

ppeevvookk    
ff))      ZZhhoottoovviitteeľľ  ssaa  zzaavvääzzuujjee,,  žžee  pprrii  zzhhoottoovvoovvaanníí  ddiieellaa  bbuuddee  rreeššppeekkttoovvaaťť  aauuttoorrsskkéé  pprráávvaa  pprroojjeekkttaannttaa,,  

pprroojjeekkttoovveejj  ddookkuummeennttáácciiee  aa  bbuuddee  rreeššppeekkttoovvaaťť  cceennuu  ddiieellaa  nnaavvrrhhnnuuttúú  ddoo  ssúúťťaažžee  pprree  vveerreejjnnéé  oobb--
ssttaarráávvaanniiee  aa  nneebbuuddee  kkoonneeččnnúú  cceennuu  zzvvyyššoovvaaťť  zzaa  žžiiaaddnnyycchh  ookkoollnnoossttíí..  

  
22..  ZZhhoottoovviitteeľľ  jjee  pprrii  zzhhoottoovvoovvaanníí  ddiieellaa  ppoovviinnnnýý  rreeššppeekkttoovvaaťť  aa  ppllnniiťť  ppoožžiiaaddaavvkkyy  aa  nnáárrookkyy  vvššeettkkýýcchh  ppllaatt--

nnýýcchh  tteecchhnniicckkýýcchh  nnoorriieemm,,  pprreeddppiissoovv  zz  oobbllaassttii  cceerrttiiffiikkáácciiee  aa  oossttaattnnýýcchh  pprráávvnnyycchh  úúpprraavv  rreegguulluujjúúcciicchh  
vv  pprriieebbeehhuu  rreeaalliizzáácciiee  ii  ppooččaass  zzáárruuččnneejj  ddoobbyy  pprreeddmmeettuu  oobbssttaarráávvaanniiaa  pprroobblleemmaattiikkuu  tteecchhnniicckkýýcchh,,  tteecchh--
nnoollooggiicckkýýcchh,,  kkvvaalliittaattíívvnnyycchh  aa  bbeezzppeeččnnoossttnnýýcchh  ppaarraammeettrroovv  ssttaavviieebb,,  ssttaavveebbnnýýcchh  mmaatteerriiáálloovv  aa  ddooddáá--
vvookk,,  pprroocceessoovv  rreeaalliizzáácciiee  ssttaavveebbnnýýcchh  aa  mmoonnttáážžnnyycchh  pprráácc  aa  tteecchhnniicckkééhhoo  vvyybbaavveenniiaa  aa  zzaarriiaaddeenniiaa  ssttaa--
vviieebb..  

  
33..  ZZáávvääzzookk  zzhhoottoovviitteeľľaa  zz  tteejjttoo  zzmmlluuvvyy  jjee  ssppllnneennýý  ooddoovvzzddaanníímm  aa  pprreevvzzaattíímm  ddiieellaa  bbeezz  vváádd  aa  nneeddoorroobbkkoovv  

vv  tteerrmmíínnee  nnaajjnneesskkôôrr  ddoo  1155..1122..22001144..  DDiieelloo  aakkoo  cceellookk  bbuuddee  rriiaaddnnee  ddookkoonnččeennéé  vvyykkoonnaanníímm  sskkúúššookk  
pprreeuukkaazzuujjúúcciicchh  kkvvaalliittuu,,  ffuunnkkččnnoossťť  aa  ddooddrržžaanniiee  ppaarraammeettrroovv  pprreeddppííssaannýýcchh  pprroojjeekkttoomm  ssttaavvbbyy..  SSaammoo--
ssttaattnnýýmmii  kkoonnaanniiaammii  ssaa  mmôôžžuu  ppoo  ddoohhooddee  zzmmlluuvvnnýýcchh  ssttrráánn  ooddoovvzzddáávvaaťť  aa  pprreebbeerraaťť  ttiiee  ččaassttii  ddiieellaa,,  kkttoo--
rréé  bbuuddúú  ssaammoossttaattnnee  ffuunnkkččnnéé  aa  ttiiee  ččaassttii  ddiieellaa,,  kkttoorrýýcchh  uužžíívvaanniiee  bbuuddee  nneevvyyhhnnuuttnnéé  pprreedd  tteerrmmíínnoomm  
uukkoonnččeenniiaa  ddiieellaa  aakkoo  cceellkkuu..  

  
44..  OObbjjeeddnnáávvaatteeľľ  ssaa  zzaavvääzzuujjee  ddiieelloo  pprreevvzziiaaťť  aa  zzaappllaattiiťť  zzaaňň  ddoohhooddnnuuttúú  cceennuu  vv  pprrííppaaddee  ddooddrržžaanniiaa  ppoodd--

mmiieennookk  uuvveeddeennýýcchh  vv  ččll  ..IIII,,  bbooddoocchh  11,,  22,,  33  tteejjttoo  zzmmlluuvvyy..  
  
55..  RRoozzssaahh  pprreeddmmeettuu  zzmmlluuvvyy  jjee  mmoožžnnéé  mmeenniiťť  ddooddaattkkoomm  kk  zzmmlluuvvee  ((zzmmeennyy  rroozzssaahhuu  ddiieellaa,,  tteerrmmíínnuu  vvýý--

ssttaavvbbyy  vv  nnaaddvvääzznnoossttii  nnaa  mmoožžnnoossttii  ffiinnaannccoovvaanniiaa  vvýýssttaavvbbyy  aa  zzmmeennyy  vv  tteecchhnniicckkoomm  aa  kkoonnššttrruukkččnnoomm  
rriieeššeenníí  ddiieellaa  aa  pprráácc  mmuussiiaa  bbyyťť  ooddssúúhhllaasseennéé,,  zzaappííssaannéé  vv  ssttaavveebbnnoomm  ddeennnnííkkuu  aa  rreeaalliizzoovvaannéé))  lleenn  vvttee--
ddyy,,  aakk  vvzznniikknnee  vv  pprriieebbeehhuu  vvýýssttaavvbbyy  ppoottrreebbaa  vvyykkoonnaaťť  pprrááccee  nnaadd  rráámmeecc  rreeaalliizzaaččnnééhhoo  pprroojjeekkttuu  aa  vvýýkkaa--
zzuu  vvýýmmeerr  kk  nneemmuu,,  aakk  zzmmlluuvvnnéé  ssttrraannyy  oobboojjssttrraannnnee  ppííssoommnnee  ddoohhooddnnúú  zzmmeennyy  rroozzssaahhuu  ssttaavveebbnnýýcchh  
pprráácc  oopprroottii  pprroojjeekkttuu  aa  vvýýkkaazzuu  vvýýmmeerruu,,  ččii  zzmmeennyy  tteecchhnniicckkýýcchh  rriieeššeenníí  aa  kkvvaalliittyy  ddiieellaa  oopprroottii  pprroojjeekkttuu..  
ZZáárroovveeňň  ssoo  zzmmeennoouu  vv  pprreeddmmeettee      ppllnneenniiaa      ssúú  zzmmlluuvvnnéé  ssttrraannyy  ppoovviinnnnéé  ddoohhooddnnúúťť  aajj  zzmmeennuu  uussttaannoo--
vveenníí  zzmmlluuvvyy  ttýýmm  ddoottkknnuuttýýcchh  ((cceennaa,,    ddoobbaa  vvýýssttaavvbbyy,,  ppllaattoobbnnéé  ppooddmmiieennkkyy  aa  ppoodd..))..  KK  ttaakkýýmmttoo  zzmmee--
nnáámm  mmuussíí  bbyyťť  vvyyhhoottoovveennýý  ppííssoommnnýý  lliissttiinnnnýý  ddookkllaadd  ssoo  ssúúhhllaassoomm  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa  nnaajjmmeenneejj  4400  ddnníí  pprree  
zzaaččiiaattkkoomm  ttaakkýýcchhttoo  pprráácc..  



 
 

VVllaassttnnííkkoomm  zzhhoottoovvoovvaannééhhoo  ddiieellaa  rreeaalliizzoovvaannééhhoo  vv  kkaattaassttrráállnnoomm  úúzzeemmíí  Belá,   jjee  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľ..  ZZhhoottoovviitteeľľ  
zznnááššaa  nneebbeezzppeeččeennssttvvoo  šškkooddyy  nnaa  zzhhoottoovvoovvaannoomm  ddiieellee  ((ssttrraattaa,,  ooddccuuddzzeenniiee,,  ppoošškkooddeenniiee,,  zznniiččeenniiee))  oodd  
pprreevvzzaattiiaa  ssttaavveenniisskkaa  ddoo  ooddoovvzzddaanniiaa  ddiieellaa..    
 

III. 
                                                         DOBA A MIESTO ZHOTOVENIA DIELA 

 
11..  ZZhhoottoovviitteeľľ  ssaa  zzaavvääzzuujjee  ddookkoonnččiiťť  aa  ooddoovvzzddaaťť  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľoovvii  ddiieelloo  zzhhoottoovveennéé  vv  rroozzssaahhuu  aa  kkvvaalliittee  
vvyymmeeddzzeenneejj  vv  ččll..  IIII  tteejjttoo  zzmmlluuvvyy  vv  lleehhoottee  ddoo  66  mmeessiiaaccoovv  ooddoo  ddňňaa  pprreevvzzaattiiaa  ssttaavveenniisskkaa..  TTeerrmmíínn  
ooddoovvzzddaanniiaa  ssttaavveenniisskkaa  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľ  ppííssoommnnee  oozznnáámmii  zzhhoottoovviitteeľľoovvii..  
  

TTeerrmmíínn  zzaahháájjeenniiaa::                                  ................................//  ................  
  

                TTeerrmmíínn  uukkoonnččeenniiaa::    ....................................  //  ................  
    
ZZhhoottoovviitteeľľ  úúppllnnee  vvyypprraaccee  ssttaavveenniisskkoo  ddoo  1100  ddnníí  ppoo  ooddoovvzzddaanníí  ddiieellaa  aakkoo  cceellkkuu..  

  
OObbjjeeddnnáávvaatteeľľ  ssaa  zzaavvääzzuujjee  ppoosskkyyttnnúúťť  zzhhoottoovviitteeľľoovvii  ssppoolluuppôôssoobbeenniiee  ppoottrreebbnnéé  pprree  ssppllnneenniiee  pprreeddmmeettuu  
zzmmlluuvvyy  pprree  ččiinnnnoossttii::  

aa))  ooddoovvzzddaanniiee  ssttaavveenniisskkaa  bbeezz  nnáárrookkuu  ttrreettíícchh  oossôôbb  
bb))  ooddoovvzzddaanniiee  kkoommpplleettnnééhhoo  ssttaavveebbnnééhhoo  pprroojjeekkttuu  vv  11  vvyyhhoottoovveenníí  vv  eelleekkttrroonniicckkeejj  ppooddoobbee  
cc))  ooddoovvzzddaanniiee  ddookkllaaddoovv  aa  ooddbbeerrnnýýcchh  mmiieesstt  nnuuttnnýýcchh  kk  rreeaalliizzáácciiii  ssttaavveebbnnééhhoo  ddiieellaa..  
  

VV  pprrííppaaddee  oommeešškkaanniiaa  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa  ss  ooddoovvzzddaanníímm  ssttaavveenniisskkaa,,  ssttaavveebbnnééhhoo  ppoovvoolleenniiaa,,  pprroojjeekkttuu  ssttaavvbbyy  
ooddssúúhhllaasseennééhhoo  vv  ssttaavveebbnnoomm  kkoonnaanníí,,  aa  oommeešškkaanniiaa    ss  ppoosskkyyttnnuuttíímm  iinnééhhoo  ttaakkééhhoo  ssppoolluuppôôssoobbeenniiaa,,  oodd  
kkttoorrééhhoo  jjee  zzáávviisslléé  vvččaassnnéé  aa  rriiaaddnnee  ppllnneenniiee  zzáávvääzzkkoovv  zzhhoottoovviitteeľľaa  jjee  zzhhoottoovviitteeľľ  oopprráávvnneennýý    ppoo  ddoohhooddee  
ss  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľoomm  uupprraavviiťť  tteerrmmíínnyy  ssvvoojjhhoo  ppllnneenniiaa  oo  pprriimmeerraannúú  ddoobbuu  ppííssoommnnoouu  ffoorrmmoouu  ddooddaattkkoomm  
kkuu  zzmmlluuvvee  oo  ddiieelloo..  
  
22..  MMiieessttoomm  ppllnneenniiaa  ppooddľľaa  tteejjttoo  zzmmlluuvvyy  jjee  K.ú. Belá, potok Vôdky v rkm 2,0 od ústia.                        

 
 

IV. 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY   

 
1. Cena za poskytovanú služby bude uhradená vo výške:  
                                                                                        ........................,- €   
       20 % DPH                                                                     ..................... €  
       spolu teda vrátane DPH                                                 .................... €  
       (slovom: ................................... .........................................................).  

22..  Cena podľa bodu 1 je konečná. V cene dohodnutej podľa bodu 1 tohto článku sú zahrnuté v 
zmysle zákona o cenách (zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov) všetky 
náklady Zhotoviteľa, spojené s dodávkou predmetu zmluvy.  

33..  Dohodnutá cena vychádza z ponuky Zhotoviteľa podľa podrobnej špecifikácie a kalkulácie ceny 
predmetu zmluvy, v štruktúre celkovej ceny bez DPH a ceny upravenej o DPH podľa zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t. j. vrátane DPH.  

44..  Splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu predloženia faktúry Zhotoviteľom.   

55..  V prípade, že objednávateľ sa dostane do omeškania so zaplatením faktúry, má poskytovateľ 
právo na úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý kalendárny deň omeškania zo sumy 
ohľadom ktorej sa dostal do omeškania.   

66..  V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s plnením ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy alebo 
nesplní niektorú povinnosť podľa Čl. II bodov 1-7 tejto zmluvy a toto omeškanie alebo nesplne-
nie povinnosti môže spôsobiť zmarenie účelu tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú 
pokutu vo výške 15% z celkovej odmeny Zhotoviteľa diela. Ak poskytovateľ poruší ktorúkoľvek 
povinnosť uvedenú v čl. II tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu rov-
najúcu sa výške kráteného nenávratného finančného príspevku prípadne celú sumu zákazky 
v prípade vadne dodaného diela, ktoré spôsobí nevyplatenie akejkoľvek zmluvnej časti nená-



 
 

vratného finančného príspevku / ďalej „ NFP“ obstarávateľovi zo strany Environmentálneho fon-
du SR.   

77..  V prípade, že Zhotoviteľ svojim konaním spôsobí Objednávateľovi škody, ktoré by ohrozili reali-
záciu celého projektu a zmluvy NFP žiadateľa a jeho finančné plnenie, má objednávateľ nárok 
na zmluvnú pokutu , a to do výšky uvedenej v zmluve o NFP s Environmentálnym fondom SR, v 
prípade vystavenia takéhoto rozhodnutia zo strany zmluvného partnera Objednávateľa , teda 
Environmentálnym fondom SR.  

  
88..  OObbssttaarráávvaatteeľľ  nneeppoosskkyyttuujjee  žžiiaaddnnee  ffiinnaannččnnéé  pprreeddddaavvkkyy  aa  zzáálloohhyy..  
  
99..  SSúúččaassťťoouu  zzmmlluuvvyy  jjee  rreekkaappiittuulláácciiaa  nnáákkllaaddoovv  aa  ppoonnuukkoovvýý  rroozzppooččeett  zzhhoottoovviitteeľľaa,,  ssttaannoovveennýý  nnaa  

zzáákkllaaddee  vvýýkkaazzuu  ––  vvýýmmeerr,,  kkttoorrýý  ttvvoorríí  nneeddeelliitteeľľnnúú  pprríílloohhuu  pprreeddmmeettnneejj  zzmmlluuvvyy  ssppoolluu  ss  vvýýkkaazzoomm  ––  
vvýýmmeerroomm,,  vv  jjeeddnnoomm  vvyyhhoottoovveenníí..  

  
1100..  ZZhhoottoovviitteeľľ  zzooddppoovveeddáá  zzaa  ppoouužžiittiiee  aa  úúččttoovvaanniiee  sspprráávvnneejj  ssaaddzzbbyy  DDPPHH..  

  
1111..  VV  cceennee  ddiieellaa  ssúú  zzaahhrrnnuuttéé  vvššeettkkyy  nnáákkllaaddyy  ss  vvyyhhoottoovveenníímm    ddiieellaa  vvrrááttaannee  nnáákkllaaddoovv  nnaa::  

--  zzaarriiaaddeenniiee  ssttaavveenniisskkaa,,  jjeehhoo  pprreevvááddzzkkuu  aa  vvyypprraattaanniiee,,  
--  kkoommpplleettiizzaaččnnáá  ččiinnnnoossťť,,  
--  pprraaccoovvaanniiee  aa  pprreeddlloožžeenniiee  ppooddkkllaaddoovveejj  aa  ddookkllaaddoovveejj  ččaassttii  zzhhoottoovveennééhhoo  ddiieellaa  pprree  úúččeellyy  kkoollaauu--
ddáácciiee  aa  uuvveeddeenniiaa  ddiieellaa  ddoo  pprreevvááddzzkkyy,,  
  

1122..  PPooččaass  rreeaalliizzáácciiee  ddiieellaa  zzhhoottoovviitteeľľ  mmôôžžee  ffaakkttuurroovvaaťť  cceennyy  lleenn  vv  rroozzssaahhuu  sskkuuttooččnnee  vvyykkoonnaannýýcchh  
mmeerrnnýýcchh  jjeeddnnoottiieekk..  AAkkéékkooľľvveekk  nnáákkllaaddyy  nnaavvyyššee,,  aajj  ppookkiiaaľľ  bbyy  nneebboollii  oobbssiiaahhnnuuttéé  vvoo  vvýýkkaazzee  vvýýmmee--
rree  ssii  jjee  ZZhhoottoovviitteeľľ  ppoovviinnnnýý  zzaakkaallkkuulloovvaaťť  vvoopprreedd  ddoo  pprreeddlloožžeenneejj  ppoonnuukkyy  nnaa  vveerreejjnnéé  oobbssttaarráávvaanniiee..  
TTýýmmttoo  zzhhoottoovviitteeľľ  ppoottvvrrddzzuujjee,,  žžee  sskkuuttooččnnýý  ssttaavv  mmuu  jjee  zznnáámmyy  aa  nneebbuuddee  ppooččaass  rreeaalliizzáácciiee  ddiieellaa  ppoo--
žžaaddoovvaaťť  oodd  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa  žžiiaaddnnuu  úúhhrraadduu  nnaadd  rráámmeecc  vvýýsslleeddnnee  zzmmlluuvvnneejj  cceennyy  aakkoo  vvýýsslleeddkkuu  vvee--
rreejjnnééhhoo  oobbssttaarráávvaanniiaa  aakk  kkeebbyy  ssaa  ppooččaass  rreeaalliizzáácciiee  zziissttiillii  cchhyybbyy  vvoo  vvýýkkaazzee  vvýýmmeerree  pprrííppaaddnnee  mmyyll--
nnee  vvyyppooččííttaannéé  mmeerrnnéé  jjeeddnnoottkkyy  aalleebboo  bbyy  cchhýýbbaallii  ppoolloožžkkyy,,  kkttoorréé  ssii  ssttaavv  ssttaavvbbyy  vvyyžžaadduujjee..  TTaakkééttoo  
nnáákkllaaddyy  iiddúú  nnaa  vvrruubb  ZZhhoottoovviitteeľľaa..  

  
V. 

PLATOBNÉ   PODMIENKY 
 
            11..      ZZhhoottoovviitteeľľ  ssaa  zzaavvääzzuujjee  zzhhoottoovvoovvaaťť  ddiieelloo  bbeezz  nnáárrookkuu  nnaa  ppoosskkyyttoovvaanniiee  zzáálloohh,,  tt..jj..  bbeezz  nnáárrookkuu  nnaa  

ppoosskkyyttnnuuttiiee  ffiinnaannččnnýýcchh  pprroossttrriieeddkkoovv  oodd  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa  zzaa  ppllnneenniiee  nneekkrryyttéé  uusskkuuttooččnneennýýmmii  aa  
ooddssúúhhllaasseennýýmmii  vvýýkkoonnmmii..  

  
2.   Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úhradou faktúr – daňových dokladov, ktoré zhoto-    

      viteľ vyhotoví maximálne päťkrát ( vždy po prestavaní min. 20% rozpočtovaných nákladov), po 
zhotovovaní príslušnej časti diela. Objednávateľ bude hradiť maximálne v piatich platbách po-
čas lehoty realizácie diela. 

 
 3.   Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovávať vecný súpis vykonaných prác a dodávok (zisťovací 

protokol) minimálne za každú etapu, pričom súpis prác musí byť identický s cenovou ponukou, 
ktorú predložil do súťaže VO a podľa objektovej skladby diela. 

  
 4.   Faktúry budú splatné do 30 dní od dňa doručenia objednávateľovi. Faktúry, Dodacie listy – 

daňové doklady budú obsahovať náležitosti podľa § 15, zákona č. 289/1995 Z.z.   
       

  
VI. 

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA VADY 
 

11..  ZZhhoottoovviitteeľľ  ppoosskkyyttuujjee  nnaa  ddiieelloo  zzáárruuččnnúú  ddoobbuu  6600  mmeessiiaaccoovv  oodd  ddňňaa  ooddoovvzzddaanniiaa  aa  pprreevvzzaattiiaa  ddiieellaa..  
  
22..  PPooččaass  zzáárruuččnneejj  ddoobbyy  zzhhoottoovviitteeľľ  zzooddppoovveeddáá  zzaa  vvaaddyy  ddiieellaa..  
  
33..  ZZáárruuččnnáá  ddoobbaa  zzaaččíínnaa  ppllyynnúúťť  ddňňoomm  ooddoovvzzddaanniiaa  aa  pprreevvzzaattiiaa  ddiieellaa,,  rreessppeekkttíívvee  jjeehhoo  ddoohhooddnnuutteejj  

ččaassttii..  



 
 

  
44..  VVaaddoouu  ssaa  rroozzuummiiee  ooddcchhýýllkkaa  vv  kkvvaalliittee,,  rroozzssaahhuu  aa  ppaarraammeettrroovv  ddiieellaa,,  ssttaannoovveennýýcchh  vv  tteejjttoo  zzmmlluuvvee  

oo  ddiieelloo  aa  pprroojjeekkttoocchh  pprreeddmmeettnnééhhoo  ddiieellaa..    
    
55..  NNáárrookkyy  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa  zz  rriiaaddnnee  rreekkllaammoovvaanneejj  vvaaddyy  ssaa  rriiaaddiiaa  uussttaannoovveenníímm  §§  556644  OObbcchhooddnnééhhoo  

zzáákkoonnnnííkkaa..  
  
66..  ZZhhoottoovviitteeľľ  ssaa  zzaavvääzzuujjee  nnaassttúúppiiťť  nnaa  ooddssttrráánneenniiee  rreekkllaammoovvaannýýcchh  vváádd  ddoo  1144  ddnníí,,  oodd  ppííssoommnnééhhoo  

uuppllaattnneenniiaa  rreekkllaammáácciiee..  
  
77..  ZZhhoottoovviitteeľľ  zzooddppoovveeddáá  lleenn  zzaa  ttiiee  vvaaddyy,,  kkttoorréé  vvzznniikkllii  jjeehhoo  ččiinnnnoossťťoouu  pprrii  ppllnneenníí  zzáávvääzzkkoovv  tteejjttoo  

zzmmlluuvvyy..  ZZhhoottoovviitteeľľ  nneezzooddppoovveeddáá  zzaa  vvaaddyy,,  kkttoorréé  vvzznniikkllii  vv  ddôôsslleeddkkuu  nneeooddbboorrnnééhhoo  zzáássaahhuu,,  aalleebboo  
nneeooddbboorrnnééhhoo  uužžíívvaanniiaa  zzoo  ssttrraannyy  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa,,  aalleebboo  ookkoollnnoossťťaammii,,  kkttoorréé  vvyylluuččuujjúú  zzooddppoovveedd--
nnoossťť  zzhhoottoovviitteeľľaa..  

  
8. Nárok na bezplatné odstránenie vady objednávateľ uplatní písomnou formou u zhotoviteľa. 

Termín odstránenia vady sa dohodne písomnou formou a potvrdenie o odstránení vady sa do-
kladuje písomnou formou. 

  
VII. 

ZHOTOVENIA  DIELA 
 

ZZmmlluuvvnnéé  ssttrraannyy  ssaa  bbuuddúú  vv  pprriieebbeehhuu  rreeaalliizzáácciiee  ddiieellaa  rriiaaddiiťť  nnaasslleedduujjúúcciimmii  ppooddmmiieennkkaammii::  
  
A . STAVENISKO 

11..  OObbjjeeddnnáávvaatteeľľ  ssaa  zzaavvääzzuujjee  ooddoovvzzddaaťť  zzhhoottoovviitteeľľoovvii  ssttaavveenniisskkoo  pprree  vvyykkoonnaanniiee  pprráácc  zzaabbaavveennéé  pprráávv  
ttrreettíícchh  oossôôbb,,  ffoorrmmoouu  zzááppiissnniiccee..  VV  zzááppiissee  bbuuddúú  zzaazznnaammeennaannéé  kkoonnkkrrééttnnee  ddookkllaaddyy,,  rroozzhhooddnnuuttiiaa  aa  
bbuuddee  jjeeddnnoozznnaaččnnee  vvyymmeeddzzeennýý  rroozzssaahh  ooddoovvzzddaannééhhoo  ssttaavveenniisskkaa..  

22..  OObbjjeeddnnáávvaatteeľľ  jjee  ppoovviinnnnýý  ooddoovvzzddaaťť  ssttaavveenniisskkoo  vvyypprraattaannéé  ttaakk,,  aabbyy  zzhhoottoovviitteeľľ  mmoohhooll  nnaa  ňňoomm  zzaaččaaťť  
pprrááccee  ppooddľľaa  ppooddmmiieennookk  ddoohhooddnnuuttýýcchh  vv  zzmmlluuvvee  oo  ddiieelloo  aa  vv  pprrááccaacchh  rriiaaddnnee  ppookkrraaččoovvaaťť  ppooddľľaa  
pprroojjeekkttuu..  AAkk  ssttaavv  ssttaavveenniisskkaa  nneebbuuddee  zzooddppoovveeddaaťť  pprroojjeekkttuu  ssttaavvbbyy,,  zziisstteennéé  rroozzddiieellyy  bbuuddúú  zzaappííssaannéé  aa  
zzhhoottoovviitteeľľ  iicchh  vvyykkoonnáá  bbeezz  nnáárrookkuu  nnaa  úúhhrraadduu..  ZZhhoottoovviitteeľľ  ssaa  pprreettoo  zzaavvääzzuujjee  ddôôkkllaaddnnee  ssii  pprreezzrriieeťť  
ssttaavveenniisskkoo  eeššttee  pprreedd  vvyypprraaccoovvaanníímm  cceennoovveejj  ppoonnuukkyy  ddoo  ssúúťťaažžee  VVOO  aa  vvššeettkkyy  ddooddaattooččnnéé  nnáákkllaaddyy  aajj  
nnaadd  rráámmeecc  vvýýkkaazzuu  vvýýmmeerruu  vvoopprreedd  zzaakkaallkkuulloovvaaťť  ddoo  cceennyy  ddiieellaa..  

33..  OObbjjeeddnnáávvaatteeľľ  ooddoovvzzddáá  zzhhoottoovviitteeľľoovvii  pprrii  ooddoovvzzddaanníí  ssttaavveenniisskkaa  vvyyttýýččeennéé  zzáákkllaaddnnéé  ssmmeerroovvéé  aa  
vvýýšškkoovvéé  bbooddyy..  PPrreevvzzaattiiee  vvyyttýýččeennýýcchh  bbooddoovv  zzhhoottoovviitteeľľ  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľoovvii  ppííssoommnnee  ppoottvvrrddíí..  
OObbjjeeddnnáávvaatteeľľ  ssúúččaassnnee  pprreessnnee  vvyymmeeddzzíí  hhrraanniiccee  ssttaavveenniisskkaa..  ZZhhoottoovviitteeľľ  jjee  ppoovviinnnnýý  ssttaarraaťť  ssaa  oo  
pprreevvzzaattéé  zzáákkllaaddnnéé  ssmmeerroovvéé  aa  vvýýšškkoovvéé  bbooddyy  aažž  ddoo  ooddoovvzzddaanniiaa  aa  pprreevvzzaattiiaa  ddiieellaa  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľoomm..  
PPooddrroobbnnéé  vvyyttýýččeenniiee  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  oobbjjeekkttoovv  zzaabbeezzppeeččíí  zzhhoottoovviitteeľľ  ppooddľľaa  ppoossttuuppuu  pprráácc..  

44..  SSúúččaassnnee  ss  ooddoovvzzddaanníímm  ssttaavveenniisskkaa  bbuuddúú  ddoohhooddnnuuttéé  pprrííssttuuppoovvéé  kkoommuunniikkáácciiee,,  ooddoovvzzddaannýý  ooddbbeerrnnýý  
bboodd  vvooddyy  aa  mmiieessttoo  nnaappoojjeenniiaa  nnaa  ooddkkaannaalliizzoovvaanniiee  ččii  žžuummppuu  aa  pprrííppoojjkkuu  eelleekkttrriicckkééhhoo  pprrúúdduu  aa  ppllyynnuu..  

55..  ZZhhoottoovviitteeľľ  bbuuddee  uuddrržžiiaavvaaťť  nnaa  pprreevvzzaattoomm  ssttaavveenniisskkuu  aa  pprrííjjaazzddoovvýýcchh  kkoommuunniikkáácciiáácchh  aa  nnaa  
pprreenneecchhaannýýcchh  iinnžžiinniieerrsskkyycchh  ssiieeťťaacchh  ppoorriiaaddookk,,  ččiissttoottuu  aa  ooddssttrraaňňoovvaaťť  ooddppaaddyy  aa  nneeččiissttoottyy  vvzznniikknnuuttéé  
zz  jjeehhoo  pprráácc..  

66..  BBeezzppeeččnnoossťť,,  oocchhrraannuu  zzddrraavviiaa  aa  pprroottiippoožžiiaarrnnee  ooppaattrreenniiaa  nnaa  ooddoovvzzddaannoomm  ssttaavveenniisskkuu  zzaabbeezzppeeččuujjee  
zzhhoottoovviitteeľľ..  

77..  ZZhhoottoovviitteeľľ  úúppllnnee  vvyypprraaccee  ssttaavveenniisskkoo  ddoo  1100  ddnníí  oodd  ooddoovvzzddaanniiaa  pprreevvzzaattiiee  ddiieellaa  aakkoo  cceellkkuu..  
88..  PPrraaccoovvnnííccii  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa  mmôôžžuu  vvssttuuppoovvaaťť  nnaa  ssttaavveenniisskkoo  lleenn  ppookkiiaaľľ  ssúú  ppoovveerreenníí  ffuunnkkcciioouu  

tteecchhnniicckkééhhoo  ddoozzoorruu  aalleebboo  iinnoouu  kkoonnttrroollnnoouu  ččiinnnnoossťťoouu  aa  pprreeuukkáážžuu  ssaa  pprríísslluuššnnýýmm  oopprráávvnneenníímm  
vvyyddaannýýmm  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľoomm..  IInnéé  oossoobbyy  mmuussiiaa  mmaaťť  ookkrreemm  oopprráávvnneenniiaa  aajj  ddoopprroovvoodd  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa..  

 
B. STAVEBNÝ  DOZOR 
11..  SSttaavveebbnnýý  ddoozzoorr  zzaabbeezzppeeččuujjee  nnaa  ssttaavvbbee  zzáássttuuppccaa  OObbjjeeddnnáávvaatteeľľaa,,  kkttoorrýý  sslleedduujjee  ččii  ssaa  pprrááccee  

vvyykkoonnáávvaajjúú  ppooddľľaa  pprroojjeekkttuu,,  ppooddľľaa  ddoohhoovvoorreennýýcchh  ppooddmmiieennookk,,  tteecchhnniicckkýýcchh  nnoorriieemm,,  pprráávvnnyycchh  
pprreeddppiissoovv  aa  vv  ssúúllaaddee  ss  rroozzhhooddnnuuttiiaammii  vveerreejjnnoopprráávvnnyycchh  oorrggáánnoovv..  NNaa  nneeddoossttaattkkyy  zziisstteennéé  vv  pprriieebbeehhuu  
pprráácc  uuppoozzoorrňňuujjee  zzááppiissoomm  ddoo  ssttaavveebbnnééhhoo  ddeennnnííkkaa  aa  ttoo  bbeezz  oommeešškkaanniiaa..    
OObbjjeeddnnáávvaatteeľľ  zzaabbeezzppeeččíí  oobbččaassnnýý  ssttaavveebbnnýý  ddoozzoorr  aa  ssttaannoovvuujjee  mmuu  nnaasslleeddoovvnnýý  ďďaallššíí  rroozzssaahh  
oopprráávvnneenniiaa::  

aa))  ooddoovvzzddaaťť  ssttaavveenniisskkoo,,  
bb))  oorrggaanniizzoovvaaťť  aa  vviieessťť  vveeddeenniiee  ssttaavvbbyy  ((kkoonnttrroollnnéé  ppoorraaddyy  aa  ooppeerraattíívvnnee  ppoorraaddyy)),,  



 
 

cc))  vvyykkoonnáávvaaťť  kkvvaalliittaattíívvnnoo--tteecchhnniicckkúú  kkoonnttrroolluu  rreeaalliizzoovvaannýýcchh  ssttaavveebbnnýýcchh  pprráácc,,  
dd))  pprreeddkkllaaddaaťť  ssttaannoovviisskkoo  kk  ddooppllnnkkoomm  aa  zzmmeennáámm  pprroojjeekkttuu,,  
ee))  kkoonnttrroolloovvaaťť  aa  ppoottvvrrddzzoovvaaťť  vveeccnnúú  aa  cceennoovvúú  sspprráávvnnoossťť  aa  ppllnnoossťť  oocceeňňoovvaaccíícchh  ppooddkkllaaddoovv,,  
ff))  kkoonnttrroolloovvaaťť  ssúúppiissyy  vvyykkoonnaannýýcchh  pprráácc  aa  zziissťťoovvaacciiee  pprroottookkoollyy,,  
gg))  kkoonnttrroolloovvaaťť  pprrááccee  aa  ddooddáávvkkyy  ďďaallššíímm  ppoossttuuppoomm  zzaakkrryyttéé,,  
hh))  ssppoolluupprraaccoovvaaťť  ss  pprroojjeekkttaannttoomm  pprrii  vvýýkkoonnee  aauuttoorrsskkééhhoo  ddoozzoorruu,,  
ii))  vv  ssppoolluupprrááccii  ss  pprroojjeekkttaannttoomm  aa  zzhhoottoovviitteeľľoomm  nnaavvrrhhoovvaaťť  aa  rroobbiiťť  ooppaattrreenniiaa  nnaa  zzmmeennyy  vv  pprroojjeekkttee..  
jj))  kkoonnttrroolloovvaaťť  ččii  zzhhoottoovviitteeľľ  vvyykkoonnáávvaa  pprreeddppííssaannéé  sskkúúšškkyy  mmaatteerriiáálloovv,,  kkoonnššttrruukkcciiíí  aa  pprráácc,,  kkoonnttrroolloovvaaťť  iicchh  

vvýýsslleeddkkyy  aa  ppoožžaaddoovvaaťť  ddookkllaaddyy,,  kkttoorréé  pprreeuukkaazzuujjúú  kkvvaalliittuu  uusskkuuttooččnneennýýcchh  pprráácc  aa  ddooddáávvookk  ((aatteessttyy,,  
pprroottookkoollyy)),,  

kk))  vvyykkoonnáávvaaťť  ooppaattrreenniiaa  kk  ooddssttrráánneenniiuu    aalleebboo  oobbmmeeddzzeenniiuu  šškkôôdd,,  
ll))  kkoonnttrroolloovvaaťť  ppoossttuupp  pprráácc,,  
mm))  kkoonnttrroolloovvaaťť  aa  ppoottvvrrddzzoovvaaťť  ooddssttrráánneenniiee  vváádd,,  ddoohhooddnnúúťť  tteerrmmíínnyy  iicchh  ooddssttrráánneenniiaa,,  vvyyjjaaddrroovvaaťť  ssaa  

kk  zzmmeennee  tteerrmmíínnoovv,,  
nn))  vv  pprrííppaaddee  nnuuttnnoossttii,,  tt..jj..  hhrroozziiaaccii  vvzznniikk  šškkôôdd,,  nneeddooddrržžaanniiee  bbeezzppeeččnnoossttii  ss  oohhrroozzeenníímm  žžiivvoottaa  aalleebboo  

zzddrraavviiaa  pprraaccoovvnnííkkoovv  aalleebboo  ssaammoottnneejj  ssttaavvbbyy  pprreerruuššiiťť  aalleebboo  zzaassttaavviiťť  pprrááccee  zzhhoottoovviitteeľľaa..  
22..  ZZhhoottoovviitteeľľ  zzaabbeezzppeeččíí  úúččaassťť  ssvvoojjiicchh  zzaammeessttnnaannccoovv  nnaa  pprreevveerroovvaanníí  ssvvoojjiicchh  ddooddáávvookk  aa  pprráácc,,  kkttoorréé  

vvyykkoonnáávvaa  tteecchhnniicckkýý  ddoozzoorr  aa  bbeezz  mmeešškkaanniiaa  uurroobbíí  ooppaattrreenniiaa  nnaa  ooddssttrráánneenniiee  vvyyččííttaannýýcchh  zzáávvaadd  aa  
ooddcchhýýllookk  oodd  pprroojjeekkttuu..  

33..  ZZhhoottoovviitteeľľ  uummoožžnníí  zzáássttuuppccoovvii  aauuttoorrsskkééhhoo  ddoozzoorruu  kkoonnttrroolloovvaaťť  vvyykkoonnáávvaanniiee  ddoohhooddnnuuttýýcchh  pprráácc..  
  
C. STAVEBNÝ  DENNÍK 
11..  ZZhhoottoovviitteeľľ    jjee  ppoovviinnnnýý  vviieessťť  nnaa  ssttaavvbbee  ssttaavveebbnnýý  ddeennnnííkk  ooddoo  ddňňaa  pprreevvzzaattiiaa  ssttaavveenniisskkaa  aažž  ddoo          

ooddssttrráánneenniiaa  ppoosslleeddnnýýcchh  vváádd  aa  nneeddoorroobbkkoovv..  SSttaavveebbnnýý  ddeennnnííkk  ssaa  mmuussíí    nnaacchhááddzzaaťť  nnaa  ssttaavvbbee      aa  
mmuussíí  bbyyťť  pprrííssttuuppnnýý  oopprráávvnneennýýmm  oossoobbáámm  aa  kkoonnttrroollnnýýmm  oorrggáánnoomm..  
DDoo  ddeennnnííkkaa  ssaa  bbuuddúú  zzaappiissoovvaaťť  vvššeettkkyy  sskkuuttooččnnoossttii  rroozzhhoodduujjúúccee  pprree  ppllnneenniiee  zzmmllúúvv,,  nnaajjmmää  úúddaajjee  oo  
ččaassoovvoomm  ppoossttuuppee  pprráácc  aa  iicchh  aakkoossttii,,  zzddôôvvooddnneenniiee  ooddcchhýýllookk  vvyykkoonnaannýýcchh  pprráácc  oodd  pprroojjeekkttuu..  
OObbjjeeddnnáávvaatteeľľ  jjee  ppoovviinnnnýý  sslleeddoovvaaťť  oobbssaahh  ddeennnnííkkaa  aa  kk  zzááppiissoomm  pprriippáájjaaťť  ssvvoojjee              ssttaannoovviisskkoo  ((ssúúhhllaass,,  
nnáámmiieettkkyy  aa  ppoodd..))..  VV  pprriieebbeehhuu  pprraaccoovvnnééhhoo  ččaassuu  mmuussíí  bbyyťť  ddeennnnííkk  nnaa  ssttaavvbbee  ttrrvvaalloo  pprrííssttuuppnnýý..  VVeeddeenniiee  
ddeennnnííkkaa  ssaa  kkoonnččíí  ooddoovvzzddaanníímm  aa  pprreevvzzaattíímm  pprráácc..  

22..  DDeennnnéé  zzáázznnaammyy  ssaa  bbuuddúú  ppííssaaťť  ddoo  kknniihhyy  ss  ooččíísslloovvaannýýmmii  lliissttaammii  nnaa  22  ooddddeelliitteeľľnnéé  pprriieeppiissyy..  DDeennnnéé  
zzáázznnaammyy  ččiittaatteeľľnnee  zzaappiissuujjee  aa  ppooddppiissuujjee  ssttaavvbbyyvveeddúúccii  zzáássaaddnnee  vv  tteenn  ddeeňň,,  kkeeďď  ssaa  pprrááccee  vvyykkoonnaallii  
aalleebboo  kkeeďď  nnaassttaallii  ookkoollnnoossttii,,  kkttoorréé  ssúú  pprreeddmmeettoomm  zzááppiissuu..  

  
33..  OOkkrreemm  ssttaavvbbyyvveeddúúcceehhoo  mmôôžžee  rroobbiiťť  ppoottrreebbnnéé  zzááppiissyy  vv  ddeennnnííkkuu  ssttaavveebbnnýý  ddoozzoorr,,  zzáássttuuppccaa  

oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa,,  pprraaccoovvnnííkk  pprroojjeekkttaannttaa  ppoovveerreennýý  vvýýkkoonnoomm  aauuttoorrsskkééhhoo  ddoozzoorruu,,  pprraaccoovvnnííccii  ppoovveerreenníí  
vvyykkoonnáávvaanníímm  ššttááttnneehhoo  ssttaavveebbnnééhhoo  ddoohhľľaadduu  aa  ššttááttnneehhoo  ddoozzoorruu..    AAkk  ssttaavvbbyyvveeddúúccii  nneessúúhhllaassíí  
ss  vvyykkoonnaannýýmm  zzáázznnaammoomm  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa  aalleebboo  pprroojjeekkttaannttaa,,  vvyyjjaaddrríí  ssaa  ddoo  ttrroocchh  pprraaccoovvnnýýcchh  ddnníí  iinnaakk  
ssaa  pprreeddppookkllaaddáá,,  žžee  ss  oobbssaahhoomm  zzáázznnaammuu  ssúúhhllaassíí..  SSttaavvbbyyvveeddúúccii  pprreeddlloožžíí  tteecchhnniicckkéémmuu  ddoozzoorruu  
oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa  ddeennnnýý  zzáázznnaamm  nnaajjnneesskkôôrr  nnaasslleedduujjúúccii  pprraaccoovvnnýý  ddeeňň  aa  ooddoovvzzddáá  mmuu  pprrvvýý  pprriieeppiiss..  AAkk  
tteecchhnniicckkýý  ddoozzoorr  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa  ss  nníímm  nneessúúhhllaassíí,,  zzaappííššee  ttoo  ddoo  ttrroocchh  pprraaccoovvnnýýcchh  ddnníí  ddoo  ddeennnnííkkaa  
ss  uuvveeddeenníímm  ddôôvvooddoovv,,  iinnaakk  ssaa  pprreeddppookkllaaddáá,,  žžee  ss  oobbssaahhoomm  zzáázznnaammuu  ssúúhhllaassíí..  

  
D. KONTROLA  PRÁC 

dd))  ZZhhoottoovviitteeľľ  jjee  ppoovviinnnnýý  nnaajjnneesskkôôrr  ddoo  2244  hhooddíínn  vvoopprreedd  zzáázznnaammoomm  vv  ssttaavveebbnnoomm  ddeennnnííkkuu,,  pprrííppaaddnnee  
vv  ddoohhooddnnuuttýýcchh  tteerrmmíínnoocchh  vvyyzzvvaaťť  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa  nnaa  pprreevveerreenniiee  pprráácc,,  kkttoorréé  bbuuddúú  vv  ďďaallššoomm  
pprraaccoovvnnoomm  ppoossttuuppee  zzaakkrryyttéé  aalleebboo  ssaa  ssttaannúú  nneepprrííssttuuppnnýýmmii..  

ee))  AAkk  ssaa  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľ  nnaa  pprreevveerreenniiee  pprráácc  vv  ssttaannoovveenneejj  lleehhoottee  nneeddoossttaavvíí,,  jjee  ppoovviinnnnýý  zznnááššaaťť  
nnáákkllaaddyy  ddooddaattooččnnééhhoo  ooddkkrryyttiiaa,,  aakk  ttaakkééttoo  ooddkkrryyttiiee  ppoožžaadduujjee..  
  

 
E. ODOVZDANIE  A  PREBERANIE  PRÁC 
11..  ZZhhoottoovviitteeľľ  jjee  ppoovviinnnnýý  ppííssoommnnee  vvyyzzvvaaťť  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa    nnaajjnneesskkôôrr  77  pprraaccoovvnnýýcchh  ddnníí  pprreedd  ddňňoomm    

ddookkoonnččeenniiaa  ddiieellaa  nnaa  ooddoovvzzddaanniiee  aa  pprreevvzzaattiiee  ddiieellaa  uuvveeddeennééhhoo  vv  ččlláánnkkuu  IIII..  NNaa  zzáákkllaaddee  vvýýzzvvyy  ssúú  
zzmmlluuvvnnéé  ssttrraannyy  ppoovviinnnnéé  ddoohhooddnnúúťť  ččaassoovvýý  pprraaccoovvnnýý  pprrooggrraamm  pprreebbeerraanniiaa..    
DDooddáávvkkaa  ssaa  ppoovvaažžuujjee  zzaa  ssppllnneennúú  ppííssoommnnýýmm  ooddoovvzzddaanníímm  ddiieellaa  zzhhoottoovviitteeľľoomm  aa  pprreevvzzaattíímm    ddiieellaa  
oobbjjeeddnnáávvaatteeľľoomm..  OObbjjeeddnnáávvaatteeľľ  pprreevveezzmmee  ddiieelloo  aajj  ss  oojjeeddiinneellýýmmii  vvaaddaammii,,  kkttoorréé  nneebbrráánniiaa  aa  
nneessťťaažžuujjúú  uužžíívvaanniiee  ddiieellaa  aa  nneezznniižžuujjúú  jjeehhoo  hhooddnnoottuu..  

22..  DDiieelloo  ssaa  bbuuddee  pprreebbeerraaťť  nnaarraazz  aakkoo  cceellookk..  KK  ooddoovvzzddaanniiuu  aa  pprreevvzzaattiiuu  ddookkoonnččeenneejj  ddooddáávvkkyy  pprriipprraavvíí  
zzhhoottoovviitteeľľ  ttiieettoo  ddookkllaaddyy::  



 
 

aa))  jjeeddeennkkrráátt  rreeaalliizzaaččnnúú  ddookkuummeennttáácciiuu  ssoo  zzaakkrreesslleennýýmmii  zzmmeennaammii  ppoottvvrrddeennúú  zzhhoottoovviitteeľľoomm,,  rreesspp..  
pprroojjeekkttaannttoomm,,  tt..jj..  pprroojjeekktt  sskkuuttooččnnééhhoo  vvyyhhoottoovveenniiaa  ddiieellaa,,  

bb))  ssttaavveebbnnéé  ddeennnnííkkyy,,  
cc))  vvýýcchhooddiisskkoovvéé  rreevvíízznnee  sspprráávvyy  uu  vvyyhhrraaddeennýýcchh  tteecchhnniicckkýýcchh  zzaarriiaaddeenniiaacchh  aa  sskkúúššoobbnnéé  pprroottookkoollyy  aa  

aatteessttyy..  
33..  OObbjjeeddnnáávvaatteeľľ  jjee  ppoovviinnnnýý  pprriipprraavviiťť  pprree  pprreebbeerraacciiee  kkoonnaanniiee  vvššeettkkyy  ssvvoojjee  ddookkllaaddyy  ttaakk,,  aabbyy  iicchh  

ppoorroovvnnaanníímm  ss  ddookkllaaddmmii  zzhhoottoovviitteeľľaa  bboolloo  zzaabbeezzppeeččeennéé  kkvvaalliittnnéé,,  úúppllnnéé  aa  rrýýcchhllee  uusskkuuttooččnneenniiee  ttoohhttoo  
kkoonnaanniiaa..  OObbjjeeddnnáávvaatteeľľ  vvyyhhoottoovvíí  sspprráávvuu  ssvvoojjhhoo  tteecchhnniicckkééhhoo  ddoozzoorruu,,  oobbssaahhuujjúúccuu  nnaajjmmää  rroozzbboorr  aakkoo  
zzooddppoovveeddáá  vvyykkoonnaanniiee  pprráácc  sscchhvváálleennéémmuu  pprroojjeekkttuu,,  ddoohhoovvoorreennýýmm  ppooddmmiieennkkaamm,,  tteecchhnniicckkýýmm  nnoorrmmáámm  
aa  pprríísslluuššnnýýmm  pprreeddppiissoomm..  

44..  AAkk  ssaa  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľ  aa  zzhhoottoovviitteeľľ  nneeddoohhooddnnúú  nnaa  nniieeččoomm  iinnoomm,,  ssppiissuujjee  ssaa  zzááppiissnniiccaa  oo  pprreevvzzaattíí  ddiieellaa  
aalleebboo  jjeehhoo  pprreevvááddzzkkyysscchhooppnnýýcchh  ččaassttíí,,  kkttoorráá  oobbssaahhuujjee  nnaajjmmää::  zzhhooddnnootteenniiee  aakkoossttii  vvyykkoonnaannýýcchh  pprráácc,,  
ssúúppiiss  zziisstteennýýcchh  vváádd  aa  nneeddoorroobbkkoovv,,  ddoohhoodduu  oo  ooppaattrreenniiaacchh  aa  lleehhoottáácchh  nnaa  iicchh  ooddssttrráánneenniiee,,  pprrííppaaddnnee  
zzľľaavvyy  zz  ooddppllaattyy  aalleebboo  oo  iinnýýcchh  pprráávvaacchh  zzoo  zzooddppoovveeddnnoossttii  zzaa  vvaaddyy  aa  aakk  nneeddooššlloo  kk  ddoohhooddee,,  ssttaannoovviisskkáá  
zzhhoottoovviitteeľľaa  aa  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa  aa  pprroojjeekkttaannttaa,,  aakkoo  aajj  vvyyhhlláásseenniiaa  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa,,  žžee  ooddoovvzzddaannúú  ddooddáávvkkuu  
aalleebboo  jjeejj  ččaassťť  pprreebbeerráá..  AAkk  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľ  ooddmmiieettaa  ddooddáávvkkuu  pprreevvzziiaaťť,,  ssppííššuu  oobbee  ssttrraannyy  zzááppiissnniiccuu,,  
vv  kkttoorreejj  uuvveeddúú  ssvvoojjee  ssttaannoovviisskkáá  aa  iicchh  ooddôôvvooddnneenniiee..  

55..  PPrreebbeerraacciieehhoo  kkoonnaanniiaa  ssaa  zzúúččaassttnniiaa  ssppllnnoommooccnneenníí  zzáássttuuppccoovviiaa  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa  aa  zzhhoottoovviitteeľľaa..  
66..  DDrroobbnnéé  ooddcchhýýllkkyy  oodd  pprroojjeekkttuu,,  kkttoorréé  nneemmeenniiaa  tteecchhnniicckkéé  rriieeššeenniiee  aannii  nneemmeenniiaa  hhooddnnoottuu  ddiieellaa,,  nniiee  ssúú  

vvaaddoouu,,  aakk  bboollii  ddoohhooddnnuuttéé  aassppooňň  ssúúhhllaassnnýýmm  zzááppiissoomm  vv  ssttaavveebbnnoomm  ddeennnnííkkuu..  TTiieettoo  ooddcchhýýllkkyy  jjee  
zzhhoottoovviitteeľľ  ppoovviinnnnýý  vvyyzznnaaččiiťť  vv  pprroojjeekkttee..  

77..  OObbjjeeddnnáávvaatteeľľ  jjee  ppoovviinnnnýý  uummoožžnniiťť  zzhhoottoovviitteeľľoovvii  pprrííssttuupp  ddoo  pprriieessttoorruu,,  ppookkiiaaľľ  jjee  ttoo  ppoottrreebbnnéé  pprree  
mmoožžnnoossťť  rriiaaddnneehhoo  ooddssttrráánneenniiaa  vváádd  aa  nneeddoorroobbkkoovv..  VV  ttaakkoomm  pprrííppaaddee  ssaa  zzmmlluuvvnnéé  ssttrraannyy  ppííssoommnnee  
ddoohhooddnnúú  nnaa  ččaassee,,  vv  kkttoorroomm  bbuuddee  ssttaavveebbnnéé  ddiieelloo  pprrííssttuuppnnéé  pprraaccoovvnnííkkoomm  zzhhoottoovviitteeľľaa..  

  
  

VIII. 
ZMLUVNÉ  POKUTY 

 
Zmluvné strany sa dohodli. že  objednávateľ  je  oprávnený  účtovať  zmluvnú  pokutu  za  omeškanie  
s plnením  nasledovných  povinností : 
 
1. za  omeškanie  zhotoviteľa  s odovzdaním  predmetu  plnenia  za  každý  deň  omeškania  vo  výške  
0,03% z celkovej  ceny  diela , 
 
2. za nedodržanie termínu nástupu na odstránenie vady  a  nedorobkov vo  výške 50,- Eur  za  každý 
deň  omeškania  po  písomnej  výzve  o  zistení  vady  resp. nedorobkov ,v zmysle článku VI./7. 
   
 

IX. 
POPLATOK  Z OMEŠKANIA 

Zmluvné  strany sa  dohodli,  že  v prípade  omeškania  s úhradou  faktúry  zo  strany  objednávateľa ,  
objednávateľ  sa  zaväzuje  zaplatiť  zhotoviteľovi  úrok  z omeškania  vo  výške  0,03%  z dlžnej  sumy  
za  každý deň  omeškania. 
 
 

X. 
POVINNOSTI OBJEDNÁVATE ĽA A ZHOTOVITEĽA 

 
1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť objednávateľovi dielo podľa tejto zmluvy ako aj 
sprostredkovať všetky potrebné informácie súvisiace s predmetom zmluvy v termíne a v rozsahu 
definovanom v prílohách tejto zmluvy. 
 
2. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje predkladať konkrétne výstupy stavebných prác plnenia predmetu 
zmluvy na odsúhlasenie objednávateľovi ešte pred ich finálnym dokončením. 
 
 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť objednávateľovi pri plnení jeho povinností, ktoré mu 
vyplývajú ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku z Environmentálneho fondu SR. 
 



 
 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami 
a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 
bodu 5 tohto článku zmluvy. A  Všeobecných zmluvných podmienok v rámci Zmluvy o poskytnutí NFP 
objednávateľa a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že o zmene všetkých skutočností súvisiacich s poskytovaním diela podľa 
tejto zmluvy bude informovať zhotoviteľa. 
 

XI. 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

11..  ZZmmlluuvvnnéé  ssttrraannyy  ddoohhooddllii  aakkoo  ppooddmmiieennkkuu  ppllaattnnoossttii  tteejjttoo  zzmmlluuvvyy  aakkoo  aajj  jjeejj  ddooddaattkkoovv  ppííssoommnnúú  ffoorrmmuu  aa  
ddoohhoodduu  vv  cceelloomm  rroozzssaahhuu..  

  
22..  ZZmmeennyy  aalleebboo  ddooppllnnkkyy  tteejjttoo  zzmmlluuvvyy  jjee  mmoožžnnéé  rroobbiiťť  lleenn  ppííssoommnnoouu  ffoorrmmoouu  aa  oobboojjssttrraannnnee  ppoottvvrrddeennýýmmii  

ddooddaattkkaammii  kk  zzmmlluuvvee..  
  
33..  OObbjjeeddnnáávvaatteeľľ  mmôôžžee  ooddssttúúppiiťť  oodd  zzmmlluuvvyy,,  aakk  bbooll  nnaa  mmaajjeettookk  zzhhoottoovviitteeľľaa  vvyyhhlláásseennýý  kkoonnkkuurrzz,,  aakk  bboolloo  

pprroottii  zzhhoottoovviitteeľľoovvii  zzaaččaattéé  kkoonnkkuurrzznnéé,,  aalleebboo  rreeššttrruukkttuurraalliizzaaččnnéé  kkoonnaanniiee,,  aakk  bbooll  pprroottii  zzhhoottoovviitteeľľoovvii  pprree  
nneeddoossttaattookk  mmaajjeettkkuu  zzaammiieettnnuuttýý  nnáávvrrhh  nnaa  vvyyhhlláásseenniiee  kkoonnkkuurrzzuu,,  aalleebboo  aakk  jjee  zzhhoottoovviitteeľľ  vv  lliikkvviiddáácciiii..  
VV  ttaakkoomm  pprrííppaaddee  ssúú  vvyyffaakkttuurroovvaannéé  aa  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľoomm  uuhhrraaddeennéé  pprrááccee  mmaajjeettkkoomm  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa..  

  
44..  OObbjjeeddnnáávvaatteeľľ    mmôôžžee  ooddssttúúppiiťť  oodd  zzmmlluuvvyy  aajj  vv  pprrííppaaddee,,  aakk  nneebboollaa,,  zz    ddôôvvooddoovv  nnaa  ssttrraannee  zzhhoottoovviitteeľľaa,,  

zzaahháájjeennáá  rreeaalliizzáácciiaa  pprráácc  nnaa  ddiieellee  ddoo  22  mmeessiiaaccoovv  oodd  ppooddppííssaanniiaa  zzmmlluuvvyy..  
  
55..  OObbjjeeddnnáávvaatteeľľ    mmôôžžee  ooddssttúúppiiťť  oodd  zzmmlluuvvyy  iihhnneeďď  vv  pprrííppaaddee  nneesscchhvváálleenniiaa  nneennáávvrraattnnééhhoo  ffiinnaannččnnééhhoo  

pprrííssppeevvkkuu  aalleebboo  nneesscchhvváálleenniiee  ppoossttuuppuu  vvoo  vveerreejjnnoomm  oobbssttaarráávvaanníí..  
  
66..  ÚÚččaassttnnííccii  zzmmlluuvvyy  vvýýsslloovvnnee  pprreehhllaassuujjúú,,  žžee  ttááttoo  zzmmlluuvvaa  zzooddppoovveeddáá  iicchh  sslloobbooddnneejj  vvôôllii,,  ččoo  ppoottvvrrddzzuujjúú  

ppooddppiissmmii  zzáássttuuppccoovv  ssvvoojjiicchh  ššttaattuuttáárrnnyycchh  oorrggáánnoovv..  
  
77..  TTááttoo  zzmmlluuvvaa  nnaaddoobbúúddaa  úúččiinnnnoossťť  ddňňoomm  jjeejj  ppooddppííssaanniiaa  zzmmlluuvvnnýýmmii  ssttrraannaammii..  ZZmmlluuvvaa  jjee  ppooddppííssaannáá  

oopprráávvnneennýýmmii  zzáássttuuppccaammii  zzmmlluuvvnnýýcchh  ssttrráánn..  
  
88..  ZZmmlluuvvnnéé  ssttrraannyy  ssaa  zzaavvääzzuujjúú  rriieeššiiťť  ssppoorryy  vvyyppllýývvaajjúúccee  zz  tteejjttoo  zzmmlluuvvyy  pprreeddnnoossttnnee  ffoorrmmoouu  zzmmiieerruu,,  

pprroossttrreeddnnííccttvvoomm  ššttaattuuttáárrnnyycchh  zzáássttuuppccoovv  zzmmlluuvvnnýýcchh  ssttrráánn..  VV  pprrííppaaddee,,  žžee  ssaa  ssppoorr  nneevvyyrriieeššii  zzmmiieerroomm,,  
jjee  oopprráávvnneennáá  hhoocciikkttoorráá  zzoo  zzmmlluuvvnnýýcchh  ssttrráánn  pprreeddlloožžiiťť  ssppoorr  nnaa  rriieeššeenniiee  aa  rroozzhhooddnnuuttiiee  pprríísslluuššnnééhhoo  
ssúúdduu..  

  
99..  TTááttoo  zzmmlluuvvaa  jjee  vvyyhhoottoovveennáá  vv  ppiiaattiicchh  vvyyhhoottoovveenniiaacchh,,  zz  kkttoorrýýcchh  ttrrii  ssúú  uurrččeennéé  pprree  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa  aa  ddvvaa  

pprree  zzhhoottoovviitteeľľaa..  
  
1100..  ÚÚččaassttnnííccii  zzmmlluuvvuu  pprreeččííttaallii,,  ppoorroozzuummeellii  aa  nnaa  zznnaakk  ssúúhhllaassuu  ss  jjeejj  oobbssaahhoomm  ddoobbrroovvooľľnnee,,  vvllaassttnnoorruuččnnee  

ppooddppííssaallii..  
  
1111..  VV  pprrííppaaddee  ddoorruuččeenniiaa  RRoozzhhooddnnuuttiiaa  oo  nneesscchhvváálleenníí  ppoossttuuppuu  vvoo  vveerreejjnnoomm  oobbssttaarráávvaanníí  ssttrrááccaa  zzmmlluuvvaa  

ppllaattnnoossťť  aa  úúččiinnookk  ddňňoomm  pprreevvzzaattiiaa  ttoohhttoo  RRoozzhhooddnnuuttiiaa..  
  

VV  ..................................  ..........................................................                                                              ..                                VV  ..............................................................................  
  
  
                  ZZaa    oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa                                                                                                      ZZaa    zzhhoottoovviitteeľľaa  
  
  
..............................................................................................                                                                                                                                      ....................................................................................  
          PPooddppiiss  aa  ppeeččiiaattkkaa                                                                                                                                                                                  PPooddppiiss  aa  ppeeččiiaattkkaa  

  
 

 
 
 



 
 

 
E.  Kritériá na hodnotenie ponúk 
 
Kritérium: 
Celková zmluvná cena v EUR s DPH za kompletný predm et zákazky , ktorou sa rozumie celková 
cena za realizáciu stavebných prác v požadovanom termíne a v zmysle opisu predmetu zákazky v sú-
ťažných podkladoch.  

 
         

E.1   Spôsob vyhodnotenia ponúk pod ľa stanoveného kritéria 
 
E.1.1.      

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za realizáciu stavebných 
prác vyjadrených v eurách s DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Komisia zoradí 
ponuky v poradí od jedna  do n, kde n je počet hodnotených ponúk. Na prvom poradí sa umiestni ponu-
ka s najnižšom cenou za predmet zákazky, ostatné ponuky sa podľa ceny zoradia vzostupne od 2 do n. 

E.1.2 
Úspešným uchádzačom v tejto zákazke sa stane uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom poradí , čiže 
ponúkol za dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu.  
 
E.1.3   
Ostatní uchádzači, ktorí ponúkli za dodanie predmetu zákazky cenu vyššiu ako ponúkol úspešný uchá-
dzač, v tejto podlimitnej  zákazke sa usporiadajú do poradia podľa prideleného počtu bodov.. 
 
 
 
E.2.   Všeobecné zásady práce komisie pri hodnotení  ponúk 
 

E.2.1  
V prípade, že sa do hodnotenia dostane len jediná ponuka, body sa neprideľujú a skúma sa prijateľnosť 
ponuky pre osobu podľa § 7. 
 
E.2.2 
Osoba podľa § 7 príjme ponuku, ktorá po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia  jednotlivými členmi 
komisie dosiahne najnižšie bodové ohodnotenie. Poradie ostatných  uchádzačov sa  stanoví podľa poč-
tu získaných bodov vo výslednom hodnotení. 
 
E.2.3 
Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky, hodnotí ponuky samostatne s tým, že dodrží  
pravidlá určené  v bode  E.2.1  a E.2.2. 
 
E.2.4 
Výsledné bodové hodnotenia pridelené jednotlivými členmi komisie s právnom vyhodnocovať ponuky sa 
spočítajú a identifikuje sa úspešný uchádzač.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
F. Podmienky ú časti uchádza čov 
 
 
Osobné postavenie pod ľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní  

 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti preukazujúce 
osobné postavenie, sú uvedené v bode III.1.1 Výzvy na predkladanie ponúk, zverejnenej vo vestníku č. 
23/2014 zo dňa 03.02.2014 pod značkou 1750-WYP. 
 
 

Ekonomické a finan čné postavenie pod ľa §  27 zákona o  verejnom obstarávaní  
 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti preukazujúce 
ekonomické a finančné postavenie, sú uvedené v bode III.1.2 Výzvy na predkladanie ponúk, zverejne-
nej vo vestníku č. 23/2014 zo dňa 03.02.2014 pod značkou 1750-WYP. 

 

 
Technická alebo odborná spôsobilos ť pod ľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní 
 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti preukazujúce 
odbornú a technickú spôsobilosť, sú uvedené v bode III.1.3 Výzvy na predkladanie ponúk, zverejnenej 
vo vestníku č. 23/2014 zo dňa 03.02.2014 pod značkou 1750-WYP. 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
G. Formulár návrhov na plnenie kritérií na vyhodnot enie ponúk 

 
 
Identifika čné údaje uchádza ča: 
 
Názov: ........................................................................ 
 
Adresa: ........................................................................ 
 
IČO: ........................................................................ 
 
IČ DPH: ........................................................................ 
 
Telefón: ........................................................................ 
 
 
                    
 
KRITÉRIUM                                                                    

 
NÁVRH UCHÁDZAČA 

Celková ponúknutá cena diela                           ( v Eur )  
bez DPH 
s DPH 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Podpis štatutárneho zástupcu uchádza ča 
                                                                                            Pečiatka organizácie 
 
 
V ........................................................., dňa ................................ 
 
 
 
 


