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SÚŤAŽNÉ PODKLADY 

na predmet zákazky -  uskutočnenie stavebných prác s názvom  

 

"NÁJOMNÉ BYTY" 

 
s finančným limitom podlimitnej zákazky a postupom zadávania 

podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa 

ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene         

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

 

 

Osoba zodpovedná u verejného obstarávateľa za súlad súťažných podkladov so zákonom č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení: 

        

       JUDr. Monika Kiklicová,  v. r. 

 

V Smolinskom, dňa 12.06.2017 

 

Súťažné podklady schválil:  

        

        MVDr. Peter Betták,  v. r. 

 

V Smolinskom, dňa 12.06.2017 

 

Súťažné podklady sa záujemcovia ich prevzatím zaväzujú používať iba na účely, pre ktoré boli vydané, 

nakoľko tieto sú vlastníctvom verejného obstarávateľa. 
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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV  

 

ČASŤ I. 

Všeobecné informácie 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  

 

Názov verejného obstarávateľa:  Obec Smolinské 

Sídlo verejného obstarávateľa:  Smolinské č. 334,  908 42 Smolinské 

IČO:      00 309 991 

DIČ:      2021049558 

Štatutárny orgán:    MVDr. Peter Betták, starosta obce 

Bankové spojenie:    VÚB, a.s.  

Číslo účtu v IBAN:    SK95 0200 0000 0000 1262 6182 

Internetová stránka:   www.smolinske.sk 

emailová adresa:   obecsmolinske@smolinske.sk 

telefón:    +421 (0)34 6592 025 

fax:     +421 (0)34 6592 853 

 

Kontaktná osoba pre otázky súvisiace s predmetom zákazky a verejným obstarávaním:  

JUDr. Monika Kiklicová  

Telefón: +421 905152589 , E-mail: mona.kiklicova@gmail.com 

 

2. PREDMET ZÁKAZKY  

 

2.1  Názov zákazky: Nájomné byty 

2.2  Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a 

realizácia, zhotovenie a vybudovanie 12 bytových jednotiek spolu s inžinierskymi sieťami. 

Plánovaná zastavaná plocha územia na výstavbu bytového domu (nájomných bytov) je 1411 

m2. 

2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV):  45211000-9, 71000000-8, 45333000-0, 45232424-

0, 31311000-9, 45233160-8, 45310000-3, 45332000-3, 45233120-6. 

2.4  Predpokladaná hodnota bez DPH: 568.000,-€ bez DPH. 

2.5. Postup zadávania zákazky: Podlimitná zákazky bez využitia elektronického trhoviska 

podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej v texte len "ZVO"). 

2.6 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B.1 „Opis 

predmetu zákazky“.  

 

3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY  

 

3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet 

zákazky.  

 

4. VARIANTNÉ RIEŠENIE  

 

4.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému 

predmetu zákazky.  
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4.2  Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené 

do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.  

 

5. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

5.1 Miesto dodania predmetu zákazky (uskutočnenia stavebných prác): Obec Smolinské, 

parcela č. 574/3, katastrálne územie Smolinské.  

 

6. TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA USKUTOČNENIA PREDMETU 

ZÁKAZKY 

 

6.1 Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia predmetu zákazky (uskutočnenia stavebných 

prác): Lehota uskutočnenia stavebných prác sa predpokladá najviac na 24 mesiacov odo dňa 

odovzdania staveniska. Lehota uskutočnenia však  bude závisieť od predloženej ponuky 

úspešného uchádzača, nakoľko predmetné je jedným z kritérií vyhodnotenia ponúk.  

 

7.  ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  

 

7.1 Financovanie plnenia predmetu zákazky je podmienené schválením finančných 

prostriedkov od poskytovateľa, ktorým je MDVaRR a ŠFRB a z vlastných zdrojov verejného 

obstarávateľa.   

7.2   Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.  

7.3  Úhrada za predmet zákazky sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného 

styku na základe vystavených daňových dokladov. Úhradu za predmet zákazky vykoná 

verejný obstarávateľ na základe zmluvy a na základe predložených daňových dokladov, 

vyhotovovaných pravidelne raz mesačne. Splatnosť mesačne vyhotovovaných 

a doručovaných faktúr  je do 60 dní od doručenia faktúry úspešného uchádzača verejnému 

obstarávateľovi.  

 

8. DRUH ZÁKAZKY  

 

8.1  Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa ustanovenia § 3 ods. 3 ZVO.  

8.2 Verejný obstarávateľ uzavrie na základe verejného obstarávania zmluvu o dielo podľa 

ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“), v spojení 

s ustanoveniami zákona ZVO na základe podlimitnej zákazky postupom podľa § 113 ZVO. 

8.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na poskytnutie požadovaného predmetu 

zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.3 „Obchodné podmienky poskytnutia predmetu 

zákazky“, vrátane časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ a časti B.2 „Spôsob určenia ceny“ 

a časti B.5 „Návrh zmluvy“. 

 

9. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY  

 

9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 

uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do: 30.11.2017.  

9.2  V prípade, ak budú uplatnené v tomto verejnom obstarávaní revízne postupy podľa ZVO, 

verejný obstarávateľ bude postupovať podľa príslušných ustanovení ZVO o predlžení lehoty 

viazaností ponúk.  
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ČASŤ II. 

Komunikácia a vysvetľovanie 

 

10. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 

ALEBO ZÁUJEMCAMI  

 

10.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom sa bude 

uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke 

a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov, uvedených v týchto dokumentoch.  

10.2  Odovzdávanie podkladov, oznámenia, komunikácia a dorozumievanie medzi verejným 

obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom 

poštového úradu, faxom, elektronickou poštou, vrátane osobného doručenia. 

 

11. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV  

 

11.1  V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti uchádzačov vo výzve na predkladanie 

ponúk vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, 

môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 10 požiadať o ich vysvetlenie priamo 

u verejného obstarávateľa alebo u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa pre daný predmet 

zákazky na adrese: 

Obec Smolinské 

Smolinské 334, 908 42 Smolinské 

v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

alebo u JUDr. Moniky Kiklicovej prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: 

 kiklicova@emergency-ba.sk 

 

11.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podľa bodu 11.1 sa bude 

považovať požiadavka o vysvetlenie doručená  najneskôr do piatich (5) pracovných dní pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií 

uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej 

dokumentácii bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr tri (3) pracovné dni pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

11.3  Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov sa oznámi všetkým 

záujemcom. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie podľa bodu 11.1 i cez profil 

verejného obstarávateľa 

11.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v 

súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým záujemcom (podľa bodu 11.3) 

najneskôr tri (3) dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.  

 

12. OBHLIADKA MIESTA USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY  

 

12.1  Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky nie je potrebná.  

 

ČASŤ III. 

Príprava ponuky 

 

13. VYHOTOVENIE PONUKY  
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13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej podobe/forme, ktorá zabezpečí trvalé 

zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským 

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

Požaduje sa spojiť ponuku do jedného zväzku. 

13.2  Vyhlásenia, dotazníky, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto 

súťažných podkladoch, musia byť predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie 

v listinnej podobe, pokiaľ nie je stanovené inak. 

13.3  Ponuka predložená v listinnej podobe musí byť podpísaná štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať 

v jeho mene. Všetky strany musia byť očíslované a podpísané štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať 

v jeho mene. 

 

14. JAZYK PONUKY  

 

14.1  Ponuka a ďalšie dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku 

(t.j. v slovenskom jazyku).  

14.2  Doklady, ktorými uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky preukazuje 

splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, predloží v pôvodnom jazyku ako 

originály alebo úradne overené fotokópie a súčasne predloží aj úradný preklad týchto 

dokladov do slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených 

dokladov je rozhodujúci úradný preklad do slovenského jazyka.  

 

15. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE  

 

15.1  Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky bude vyjadrená v eurách 

a matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

15.2   Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení vyhlášky MF SR č. 87/1996 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

15.3  Navrhovanú zmluvnú cenu udáva uchádzač v eurách. Ak je platiteľom dane z pridanej 

hodnoty (DPH), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez 

DPH, percentuálna výška a sadzba DPH a navrhovaná zmluvná cena vrátane s DPH.  Ak nie 

je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v eurách celkom. Na skutočnosť, že nie 

je platiteľom DPH v ponuke upozorní.  

15.4  Vyčíslenie naturálneho a číselného rabatu je neprípustné. V prípade, že uchádzač uvedie 

v ponuke a v zmluve naturálny a číselný rabat, komisia na hodnotenie ponúk nebude k nemu 

prihliadať. 

 

16. ZÁBEZPEKA PONUKY  

 

16.1  Zábezpeka ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní  sa vyžaduje. 

16.2 Výška zábezpeky ponuky predstavuje sumu 15.000,-€ (slovom pätnásťtisíc eur). 

16.3 Zábezpeku ponuky je možné zložiť na účet verejného obstarávateľa, vedeného vo 

Všeobecnej úverovej banke, a.s., IBAN: SK95 0200 0000 0000 1262 6182, variabilný symbol: 

IČO uchádzača, alebo je možné poskytnúť bankovú záruku za uchádzača. Uchádzač si spôsob 

zloženia zábezpeky vyberie sám. 
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16.4 Zábezpeka ponuky prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi 

od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk,  alebo ak neposkytne súčinnosť podľa § 56 ods. 8 

až 12 ZVO.  

16.5  Zábezpeka ponuky bude verejným obstarávateľom uchádzačovi vrátená a uvoľnená pred 

uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa § 46 ods. 5 ZVO.  

16.6 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr 

v deň a hodinu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ak nebudú zložené na účte 

verejného obstarávateľa, bude uchádzač vylúčený z verejného obstarávania. 

16.7. 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. 

16.8. Poskytnutie bankovej záruky sa riadi § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Záručná 

listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky. Zo záručnej listiny 

vystavenej bankou musí vyplývať, že banka uspokojí veriteľa (verejný obstarávateľ) za 

dlžníka (uchádzač) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného 

obstarávateľa. Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 30 dní po doručení výzvy 

verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa. Banková záruka 

nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a vzniká 

doručením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi. Platnosť bankovej záruky končí 

uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ verejný 

obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky banke alebo pobočke zahraničnej 

banky písomne oznámi takéto primerané predĺženie viazanosti ponúk. Záručná listina musí 

byť súčasťou ponuky, vyhotovená v štátnom jazyku, prípadne doložená úradným prekladom 

do slovenského jazyka. Ak nebude záručná listina súčasťou ponuky, bude uchádzač 

vylúčený z verejnej súťaže.  

 

17. OBSAH PONUKY  

 

17.1  Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:  

17.1.1 Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena 

skupiny dodávateľov): obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a 

funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, 

bankové spojenie, číslo bankového účtu, kontaktnú osobu, kontaktné telefónne číslo, číslo 

faxu, e-mail, internetová adresa.  

17.1.2. Zoznam predloženej dokumentácie. 

17.1.3 Vyhlásenie uchádzača podľa bodu 20.1.2.a 20.1.3. 

17.1.4 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy v jednom vyhotovení) 

podľa  časti súťažných podkladov B.3 „Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky“ 

a B.5 „Návrh zmluvy“,  

17.1.5  Opis ponuky podľa časti B.1 súťažných podkladov. 

17.1.6  Dotazník uchádzača.  

17.1.7  Dokumenty a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32, 33, 34, 

35 a 36 ZVO, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo 

verejnom obstarávaní, požadovaných vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných 

podkladov, vrátane dokladov, ktorými uchádzač preukazuje zloženie požadovanej zábezpeky. 

17.1.8 Samostatne v uzatvorenej obálke – časti ponuky s názvom „Kritériá“ musí byť 

predložený Návrh na plnenie kritérií (v listinnej podobe a v elektronickej podobe na 

needitovateľnom CD/DVD nosiči). 
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17.2 Ak súčasťou ponuky nebudú doklady a dokumenty podľa bodov 17.1.1 až 17.1.8, 

bude táto ponuka z verejného obstarávania vylúčená.  

 

18. NÁKLADY NA PONUKU  

 

18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania.  

18.2 Ponuky doručené a predložené písomnou formou na adresu verejného obstarávateľa 

uvedenú v bode 1 predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2, sa počas 

plynutia lehoty viazanosti a ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9 

uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania u 

verejného obstarávateľa v písomnej forme.  

 

ČASŤ IV. 

Predkladanie ponuky 

 

19. UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU  

 

19.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný 

obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny 

dodávateľov.  

19.2 Ak verejný obstarávateľ prijme ponuku od skupiny dodávateľov, z dôvodu riadneho 

plnenia  zmluvy sa vyžaduje vytvorenie právnych vzťahov v súlade s platnými predpismi 

Slovenskej republiky.  

19.3 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorá je predložená v rozpore s 

bodmi 19.1 a 19.2.  

 

20. PREDKLADANIE PONÚK  

 

20.1 Ponuka predložená uchádzačom v písomnej podobe/forme musí obsahovať dve 

samostatné uzatvorené obálky – časti ponuky s názvom „Ostatné“ a s názvom 

„Kritériá“, pričom časť ponuky s názvom „Ostatné“ musí obsahovať tieto doklady:  

20.1.1 Identifikačné údaje uchádzača s údajmi uvedenými v bode 17.1.1. 

20.1.2 Zoznam predloženej dokumentácie.  

20.1.3 Vyhlásenie uchádzača (štatutárneho orgánu), že súhlasí so stanovenými podmienkami 

verejného obstarávania uverejnenými vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných 

podkladoch a nemá voči nim výhrady.  

20.1.4 Vyhlásenie uchádzača (štatutárneho orgánu), že predložené doklady sú úplne a pravé.  

20.1.5 Opis ponuky (podľa časti B.1 súťažných podkladov). 

20.1.6 Vyplnený formulár – „Dotazník uchádzača“, použiť formulár zaslaný ako súčasť 

súťažných podmienok. 

20.1.7 Návrh zmluvy (podľa časti B.5 súťažných podmienok).  

20.1.8 Dokumenty a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32, 33, 34, 

35, 36 ZVO, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo 

verejnom obstarávaní, požadovaných vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných 

podkladov (podľa časti B.4 súťažných podkladov). 
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20.2 Ponuka predložená uchádzačom v písomnej podobe/forme musí obsahovať dve 

samostatné uzatvorené obálky – časti ponuky s názvom „Ostatné“ a s názvom 

„Kritériá“, pričom časť ponuky s názvom „Kritériá“ musí obsahovať tieto doklady: 

20.2.1 Návrh na plnenie kritérií 

20.2.2 Tabuľku č. 1 - Rozpis ponukovej ceny vypracovaný podľa časti B.1 Opis predmetu 

zákazky a časti B.2 Spôsob určenia ceny v listinnej podobe a zároveň i v elektronickej podobe 

na needitovateľnom CD/DVD nosiči.  

20.3 Podmienkou pre úspešné predloženie ponúk je predloženie časti ponuky „Ostatné“ 

a časti ponuky „Kritériá“ v jednom originálnom vyhotovení a jednej elektronickej kópii na 

CD/DVD nosiči. 

20.4 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa 

návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne 

oddelenú a uzavretú ostatnú čas ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Obe osobitne oddelené 

a uzatvorené časti ponúk musia byť dané a predložené spoločne v jednej uzatvorenej obálke.  

 

21. POSTUP PRI PREDKLADANÍ PONÚK  

 

21.1 Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 12.07.2017 do 12:00 

hod.. Do uvedenej lehoty sú uchádzači povinní predložiť svoje ponuky a doručiť ich na 

adresu verejného obstarávateľa: Obec Smolinské - Obecný úrad Smolinské, 908 42 Smolinské 

č. 334 (v úradné dni a hodiny - pondelok až piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. 

do 15.00 hod.). 

21.2  Počas lehoty na predkladanie ponúk môže záujemca svoju ponuku doplniť, zmeniť 

alebo odvolať. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej 

ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej verejnému obstarávateľovi 

prostredníctvom poštového úradu (poštovej zásielky) alebo osobne na adresu verejného 

obstarávateľa a doručením novej ponuky v lehote stanovenej na predkladanie ponúk na adresu 

verejného obstarávateľa. 

21.3  Ak štatutárny orgán poverí svojho zamestnanca konať navonok v jeho mene pri podpise 

zmluvy, musí byť súčasťou ponuky aj plná moc (poverenie), jednoznačne identifikujúca 

právny úkon v tomto obchodnom prípade.  

21.4  Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštového 

úradu na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak 

uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštového úradu, je rozhodujúci termín doručenia 

ponuky. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, kontaktná osoba verejného obstarávateľa 

pre toto verejné obstarávanie alebo iná poverená osoba verejného obstarávateľa, vydá 

uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí, s uvedením dátumu, miesta a času prevzatia ponuky.  

21.5  Ponuka predložená v listinnej podobe po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti 

uchádzačovi neotvorená. 

21.6  Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal musí 

byť uzatvorený, prípadne zapečatený proti nežiaducemu otvoreniu. Na obálke/obale ponuky 

musia byť uvedené nasledovné údaje: 

✓ adresa verejného obstarávateľa – Obec Smolinské - Obecný úrad Smolinské, 908 42 

Smolinské č. 334 

✓ adresa uchádzača – názov/obchodné meno, adresa sídla/miesta podnikania 

✓ označenie „Verejné obstarávanie – NEOTVÁRAŤ“ 

✓ označenie heslom verejného obstarávania „Nájomné byty". 
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ČASŤ V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponuky 

 

22. OTVÁRANIE PONÚK  

 

22.1 Otváranie obálok s časťou ponuky označenou ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 

12.07.2017 o 13.00 hod. na adrese verejného obstarávateľa.  

22.2  Komisia verejného obstarávateľa pre toto verejné obstarávanie po otvorení časti ponuky 

s názvom "Ostatné" vykoná všetky úkony podľa ZVO, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti 

ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, vo vyhodnotení splnenia podmienok 

účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. Pri otváraní tejto časti 

ponuky nebude umožnená účasť uchádzačov. Komisia z otvárania časti ponúk označených 

ako „Ostatné“ spíše zápisnicu, ktorú uchádzačom neposiela.  

22.3  Po úvodnom úplnom vyhodnotení častí ponúk, označených ako „Ostatné“ zrealizuje 

otváranie a vyhodnotenie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ a to spôsobom poľa § 52 

ods. 2 a 3 ZVO. Otváranie ponúk označených ako „Kritériá“ je podľa § 52 ods. 3 ZVO 

verejné. Verejný obstarávateľ umožní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku 

v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, účasť na otváraní 

obálok s ponukami označenými ako „Kritériá“. Údaje podľa § 52 ods. 3 ZVO komisia 

zverejní a zápisnicu z otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“ podľa § 52 ods. 

4 ZVO  uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých 

ponuka nebola vylúčená, odosiela. 

22.4  Otváranie časti ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu 

k ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých 

ponuky neboli vylúčené. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním tejto časti ponúk musí byť 

aspoň 5 (päť) pracovných dní. Každú otvorenú časť tejto ponuky, označenej ako „Kritériá“ 

komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako „Ostatné“, 

predloženú tým istým uchádzačom.  

 

23. PRESKÚMANIE PONÚK  

 

23.1  Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:  

23.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 20 a 21,  

23.1.2  zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk 

a v týchto súťažných podkladoch. 

23.2  Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré 

sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v 

týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v nesúlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. Ponuky uchádzačov, ktoré budú v rozpore s prvou vetou 

tohto bodu budú zo súťaže vylúčené. 

23.3  V aktuálnom prípade bude uchádzačovi písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s 

uvedením dôvodu vylúčenia.  

 

24. VYSVETĽOVANIE DOKLADOV A PONÚK  

24.1  Uchádzač môže byť komisiou na vyhodnotenie ponúk požiadaný o písomné vysvetlenie 

svojej ponuky. Nesmie však byť vyzvaný a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na 

zmenu ponuky, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Za zmenu sa nepovažuje odstránenie 

zrejmých chýb v písaní a v počítaní. 
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24.2 Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie návrhu ceny v prípade, ak bude ponuka 

obsahovať neobvykle nízku cenu. Požiadavka na vysvetlenie návrhu ceny bude smerovať k 

podrobnostiam týkajúcim sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.  

24.3  V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa 

všetky náklady súvisiace s poistením predmetu zákazky.  

24.4  Do procesu vyhodnocovania nebude zaradená a bude vylúčená ponuka uchádzača, ak 

budú naplnené podmienky stanovené v § 53 ods. 5 a 6 ZVO. 

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

 

25. OPRAVA CHÝB  

 

25.1 Zrejmé matematické chyby v ponuke ceny zistené pri jej vyhodnocovaní môže komisia 

opraviť. O vykonanej oprave komisia bezodkladne upovedomí uchádzača a ak ide o opravu v 

návrhu zmluvy, požiada ho o nový návrh zmluvy.  

 

26. HODNOTENIE PONÚK 

 

26.1  Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodu 20 a neboli zo 

súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa pravidiel a kritérií uvedených v časti A.2 

súťažných podkladov – „Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“.  

26.2  Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania ponuku uchádzača/ov, ak budú 

naplnené skutočnosti upravené v § 40 ods. 6, § 49 ods. 7 a v § 53 ods. 5 a 6 ZVO.  

  

27. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  

 

27.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania ponúk sú 

dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk nesmú/nebudú počas prebiehajúceho 

procesu vyhodnocovania ponúk zverejňovať informácie o obsahu ponúk uchádzačom, ani 

žiadnym iným tretím osobám.  

27.2  Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 

použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so ZVO a 

inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o 

ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.). 

 

ČASŤ VI. 

Prijatie ponuky 

 

28. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK  

 

28.1  Po vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnotili, výsledok vyhodnotenia ponúk. 

28.2  Úspešnému uchádzačovi/uchádzačom bude písomne oznámené, že jeho/ich ponuku 

verejný obstarávateľ prijíma a ostatným uchádzačom bude zaslané oznámenie, že ich ponuka 

neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. 

28.3  Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 28.1 

a 28.2 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka 

bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, 
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výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu 

o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. V oznámení uvedie 

identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách 

a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka voči 

postupu verejného obstarávateľa podľa § 170 ZVO. 

28.4  Verejný obstarávateľ v lehote viazanosti ponúk vyzve úspešného uchádzača na určenie 

splnomocnenej osoby k príprave uzavretia zmluvy vo väzbe na vyhodnotenie ponúk, a 

predloženie určitého počtu rovnopisov z predmetných zmlúv, podpísaných štatutárnym 

orgánom uchádzača. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť riadnu 

súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy.  

 

29. UZAVRETIE ZMLUVY  

 

29.1  Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom, ktorého ponuku prijme, zmluvu 

v lehote a spôsobom podľa ustanovenia § 56 ZVO.  

29.2   Zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najneskôr 

do uplynutia lehoty viazanosti ponúk (bod 9.1) alebo v predĺženej lehote viazanosti ponúk 

podľa bodu 9.2.  

29.3  Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 

potrebnú na uzavretie zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným uchádzačom alebo 

uchádzačmi podľa § 56 ods. 8 ZVO, ak bol na uzatvorenie zmluvy písomne vyzvaný. Ak 

úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety tohto 

bodu, verejný obstarávateľ môže podľa § 56 ods. 9 ZVO uzavrieť zmluvu alebo rámcovú 

dohodu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. To isté platí i pre uchádzača 

druhého v poradí a v prípade, ak nesplní podmienky, ktoré má splniť podľa tohto bodu 

a v lehote podľa tohto bodu, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý 

sa umiestnil ako tretí v poradí podľa § 56 ods. 10 ZVO. 

29.4  V prípade, ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím 

zmluvy podľa ZVO a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví 

konanie verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť 

predmetné zmluvy v predĺženej lehote viazanosti ponúk podľa bodu 9.2.  

29.5. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou 

predloženou úspešným uchádzačom.  

29.6.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné obstarávanie 

aj v prípade, ak všetky ponuky budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné, alebo ak 

nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk nemohol 

verejný obstarávateľ predpokladať.  

 

 

 

**** 
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

1.  Stručný popis predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky je vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a 

realizáciu a uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie 12 bytových jednotiek spolu s 

inžinierskymi sieťami (nájomné byty). 

 

Verejný obstarávateľ sa bude uchádzať o poskytnutie finančných prostriedkov na plánovanú 

realizáciu výstavby 12 nájomných bytových jednotiek - výstavbu bytového domu v 

katastrálnom území obce Smolinské v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania za podmienky 

uplatnenia maximálnej poskytnutej dotácie v katastrálnom území Smolinské, parcela č. 574/3 

o výmere 1411 m2. 

 

2.  Podrobnejšia špecifikácia predmetu zákazky: 

 

a. vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu 

b. rozpočet stavby 

c. inžinierska činnosť - zabezpečenie súčinnosti pri stavebnom povolení, vrátane 

príslušných podkladov, stanovísk a vyjadrení 

d. výkon autorského dozoru 

e. realizácia stavby - bytový dom s celkovým počtom 12 bytových jednotiek (bytov) 

f. porealizačné zameranie stavby a inžinierskych sietí 

g. vypracovanie geometrického plánu pre zápis do listu vlastníctva 

h. vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby 

i. inžinierska činnosť - zabezpečenie súčinnosti pri kolaudačnom rozhodnutí, vrátane 

príslušných dokladov, stanovísk a vyjadrení. 

Požiadavky na dispozičné členenie 1 bytového domu: 

a. minimálne 1 byt trojizbový, z ostatnej plochy približne 60% dvojizbových bytov a 

zvyšok jednoizbové byty 

b. požadovaný počet vchodov - 1 vchod 

c. výška podlažia - 3 až 4 podlažia 

d. SO 01 bytový dom - 12 bytových jednotiek 

e. SO 02 prípojka NN  

f. SO 03 vodovodná prípojka 

g. SO 04 plynová prípojka 

h. SO 05 kanalizačná prípojka + žumpa 

i. SO 06 prístupové komunikácie s verejným osvetlením 

j. SO 07 odstavné plochy - parkoviská. 

Uchádzačom navrhovaná realizácia predmetu zákazky musí spĺňať podmienky pre získanie 

maximálnej dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako i 

podmienky Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2017 upravenú vo Vyhláške Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 326/2015 Z. z. z 20. novembra 2015 o 

výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie 

systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu a vo 

Vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
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č. 284/2016 Z. z. zo 14. októbra 2016, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na 

obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej 

poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu. 

Verejný obstarávateľ si za týmto účelom, t. zn. za účelom získania maximálnej výšky dotácie 

zo Štátneho fondu rozvoja bývania stanovil tieto podmienky pri vypracovaní projektovej 

dokumentácie a následnej realizácie stavebných prác (predmetu zákazky): 

a. dodržať bežný štandard 

b. priemerná podlahová plocha bytov do 50 m2 

c. dodržanie minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť, ktorou je horná 

hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ.  

Body vstupov k jednotlivým inžinierskym sieťam, vzhľadom k tomu, že predmetom zákazky 

je i vyhotovenie projektovej dokumentácie, si úspešný uchádzač určuje sám.  

Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi 

SR a EÚ, najmä však so stavebným zákonom - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v platnom znení.  

 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/87277/1/ASPI%253A/326/2015%20Z.z.
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY  

 

1. Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu za uskutočnenie stavebných prác v 

súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení 

vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

 

2. Uchádzač určí cenu za predmet zákazky nasledovne:  

 

✓ Výsledná cena  v € bez DPH 

✓ Výsledná výška DPH pri sadzbe 20% 

✓ Výsledná cena v € s DPH 

 

3. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača uviesť cenu za celý predmet zákazky 

v zmysle časti B.1 Opis predmetu zákazky a podľa pokynov v zmysle časti A.1 

Pokyny pre uchádzačov. 

 

4. Uchádzačom navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť uvedená v eurách, 

matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta, musí byť konečná, musí zahrňovať 

všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky a musí vyjadrovať cenovú 

úroveň v čase, v ktorom bola ponuka podaná. Určenie ceny a spôsob jej určenia musí 

byť zrozumiteľný a jasný.  

 

5. Dohodnutú cenu zaplatí verejný obstarávateľ uchádzačovi na základe mesačne 

vystavenej a doručenej faktúry s lehotou splatnosti do 60 dní odo dňa jej doručenia 

verejnému obstarávateľovi. 

 

 

 

**** 
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

1. Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh Zmluvy o dielo vrátane svojich 

identifikačných údajov.  

 

2. V návrhu Zmluvy o dielo uchádzač zakomponuje požiadavky verejného obstarávateľa 

vyplývajúce z týchto súťažných podkladov, doplnené o kritériá na vyhodnotenie 

ponúk ako povinné zmluvné ustanovenia.  

 

3. Na predmet zákazky bude uzatvorená vyššie citovaná zmluva o dielo podľa § 536 

a nasl. Obchodného zákonníka ako aj v zmysle ZVO. 

 

4. Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá 

zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi, s výzvou na predkladanie 

ponúk a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.  

 

5. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky podľa tejto časti súťažných 

podkladov sú záväzným právnym dokumentom pre poskytnutie predmetu zákazky.  

 

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať s úspešným uchádzačom o 

konečnom znení zmluvy, pričom nesmie prísť k zmene tých časti ponuky, ktoré mali 

vplyv na úspešnosť/neúspešnosť ponuky.  

 

7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených 

ponúk, ak zmluvné podmienky, uvedené v návrhu záväzných zmluvných 

podmienok predložených uchádzačom budú v rozpore s Výzvou na predkladanie 

ponúk a týmito súťažnými podkladmi a ak sa budú vymykať obvyklým 

zmluvným podmienkam a znevýhodňovať verejného obstarávateľa. 

 

 

 

**** 
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B.4  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 

I. 

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia upraveného v § 32 

ods. 1 ZVO, ktoré uchádzač preukazuje spôsobom uvedeným v § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO.  

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia je možné preukázať i podľa § 39 ods. 1 

ZVO.  

Preukázanie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia je voči verejnému 

obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 ZVO. 

Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO musí uchádzač preukázať, že je oprávnený uskutočňovať 

stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.  

Z Jednotného európskeho dokumentu (JED), v prípade preukazovania splnenia podmienok 

účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 39 ods. 1 ZVO, musia jednoznačne vyplývať 

skutočnosti o splnení všetkých podmienok účasti uchádzača, stanovených verejným 

obstarávateľom, ako i o spôsobe preukázania týchto podmienok účasti uchádzača týkajúcich 

sa osobného postavenia, a to i v nadväznosti  na § 33 ods. 2 ZVO, § 34 ods. 3 ZVO. 

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného 

postavenia podľa § 37 ods. 3 ZVO za každého člena skupiny osobne. Splnenie podmienok 

účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a 

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje  skupina dodávateľov 

spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

Splnenie podmienok účasti sa preukazuje predložením originálnych dokladov alebo ich 

úradne osvedčených kópii. 

II. 

Vyžaduje sa predloženie nasledovných informácií a dokladov, ktorými sa preukazuje finančné 

a ekonomické postavenie podľa § 33 ods. 1 ZVO: 

 

1. Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti záujemcu alebo 

uchádzača plniť si svoje finančné záväzky, že v priebehu posledných troch (3) rokov 

od vyhlásenia verejného obstarávania, alebo za obdobie od začiatku podnikateľskej 

činnosti, ak jeho podnikateľská činnosť je kratšia ako tri (3) roky, nie je a nebol v 

debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie 

je a nebol predmetom exekúcie. 

Splnenie podmienok účasti sa preukazuje predložením originálnych dokladov alebo ich 

úradne osvedčených kópii. 

Ak má záujemca alebo uchádzač účty vedené a otvorené vo viacerých bankách, vyžaduje sa 

splnenie požadovaných podmienok, teda predloženie požadovaných dokladov, týkajúcich sa 

vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, od všetkých bánk, v ktorých má 

uchádzač alebo záujemca otvorené a vedené účty. 

2. Čestné vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu, že v iných bankách nemá otvorené účty 

a iných bankách nemá záväzky. 
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Splnenie podmienky sa preukazuje čestným vyhlásením, podpísaným uchádzačom alebo 

záujemcom, jeho štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača 

alebo záujemcu v záväzkových vzťahoch. 

3. Prehľad o dosiahnutom celkovom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka a to 

za posledné tri hospodárske roky 2016, 2015, 2014, za ktoré sú dostupné v závislosti 

od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v minimálnej celkovej výške obratu 

1.500.000,-€ bez DPH, pričom výška obratu za obdobie jedného hospodárskeho roka 

musí byť minimálne 500.000,-€ bez DPH. 

Splnenie podmienky sa preukazuje individuálnou účtovnou závierkou audítorom, ak uchádzač 

podlieha tejto zákonnej povinnosti alebo účtovnou závierkou predloženou daňovému úradu 

ako súčasť daňového priznania alebo iný ekvivalentný doklad v súlade so zákonom č. 

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 

v znení neskorších predpisov v platnom znení, resp. podľa platných právnych predpisov v 

krajine sídla uchádzača.  

Z predložených dokladov musí byť zrejmý a jednoznačný obrat v oblasti, v ktorej sa predmet 

zákazky týka. V prípade, že obrat za činnosti v oblasti realizácie stavieb nie je totožný s 

hlavnou činnosťou uchádzača, uchádzač preukáže obrat za činnosti v oblasti realizácie 

stavebných prác čestným vyhlásením priloženým k účtovnej závierke.  

V prípade, že má uchádzač zverejnené účtovné závierky v tzv. registri účtovných závierok 

vedený Ministerstvom financií SR na stránke www.registeruz.sk, predloží len čestné 

vyhlásenie, v ktorom uvedie, že má zverejnené účtovné závierky v uvedenom registri, ďalej v 

čestnom vyhlásení uvedenie jednotlivé hospodárske roky, za ktoré sú účtovné závierky 

dostupné v tomto registri a sumy (výšku) obratu z požadovanej činnosti. 

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo záujemcom, jeho štatutárnym 

orgánom alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača alebo záujemcu v záväzkových 

vzťahoch. 

Podľa § 32 ods. 2 ZVO uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického 

postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto 

prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť 

reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a 

ekonomického postavenia.  

Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, 

obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické 

postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.  

Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického 

postavenia, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, okrem § 32 ods. 1 písm. e) 

ZVO  a  nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 

ZVO. 

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná 

osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, 

zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20170601#paragraf-40.odsek-6.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20170601#paragraf-40.odsek-7
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Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie 

finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo 

obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného 

dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný. 

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - 

ekonomické a finančné postavenie - spoločne. 

Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, 

uchádzač predloží v mene EUR. Ak sú tieto doklady v cudzej mene, uchádzač ich predloží v 

pôvodnej mene a v mene EUR. Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa 

priemerného ročného kurzu ECB za príslušný kalendárny rok. 

Splnenie podmienok účasti sa preukazuje predložením originálnych dokladov alebo ich 

úradne osvedčených kópii. 

Odôvodnenie primeranosti: 

Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju 

schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky a bezproblémovo 

plniť predmet zákazky. 

 

III. 

Vyžaduje sa predloženie nasledovných informácií a dokladov, preukazujúcich technickú a 

odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1, § 35 a § 36  ZVO : 

 

1. Zoznam zrealizovaných stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 

kalendárnych rokov (od vyhlásenia verejného obstarávania) doplnený potvrdeniami o 

uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt dodania prác a 

zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. 

Pri uvedení odberateľov je povinnosťou uviesť nasledovné údaje: meno, názov, sídlo, adresa 

odberateľa, meno, priezvisko, telefónne číslo a emailovej adresy osoby, ktorá potvrdí údaje, 

uvádzané v zozname. 

Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia. Ak 

odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak to 

nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, podpísaným uchádzačom 

alebo záujemcom, jeho štatutárnym orgánom alebo osoby oprávnenej konať v mene 

uchádzača alebo záujemcu v záväzkových vzťahoch, doplneným dokladom, preukazujúcim 

ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 

Splnenie podmienky sa preukazuje zoznamom, ktorý musí obsahovať minimálne tri zákazky na 

stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky so zmluvnou 

cenou v minimálnej výške 500.000,-€ bez DPH za každú stavbu. Za stavby rovnakého alebo 

obdobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na stavbe alebo 

rekonštrukcii budov.  

Zoznam musí obsahovať: 

a/ identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa, 

b/ názov a stručný opis predmetu zákazky, 
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c/ zmluvnú cenu zákazky bez DPH v EUR, 

d/ miesto a lehotu uskutočnenia prác, 

e/ potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác odberateľom. 

 

Ak budú v zmluvnej cene zákazky v referenčnom liste zarátané aj iné stavebné práce alebo 

činnosti ako požadované, uchádzač je povinný vyčísliť a uviesť cenu len za práce rovnakého 

alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uvedené v tomto bode. 

Zoznam musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

2. Poskytnutie údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb 

určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. 

Splnenie podmienky účasti sa preukazuje zoznamom riadiacich zamestnancov uchádzača 

alebo záujemcu, podpísaného štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom záujemcu, 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene záujemcu, uchádzača v záväzkových vzťahoch, s 

uvedením: 

a/ kľúčový odborník č. 1 - min. jeden (1) stavbyvedúci - odborné zameranie pozemné stavby 

Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax za odborníka - stavbyvedúceho 

uchádzač preukáže: 

➢ predložením profesijného životopisu odborníka, s minimálnym obsahom: meno a 

priezvisko odborníka, dosiahnuté vzdelanie, súčasná pracovná pozícia, kvalifikácia 

vzťahujúca sa k predmetu zákazky, prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu 

predmetu obstarávania, vlastnoručný podpis kľúčového odborníka. 

➢ predložením kópie osvedčenia stavbyvedúceho vydané SKSI o vykonaní odbornej 

skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Ak niektorá krajina nevydáva 

osvedčenie stavbyvedúceho, záujemca môže nahradiť uvedený doklad rovnocenným 

dokladom, z ktorého bude vyplývať splnenie podmienky, že stavbyvedúci je 

oprávnený vykonávať túto činnosť a v prípade, že niektorá krajina takýto doklad 

vôbec nevydáva, môže sa nahradiť čestným vyhlásením, že je stavbyvedúci spôsobilý 

vykonávať požadovanú činnosť, pričom toto čestné vyhlásenie musí byť vyhotovené 

podľa predpisov platných v krajine sídla záujemcu, uchádzača. 

b/ kľúčový odborník č. 2 - zamestnanec zodpovedný za bezpečnosť (BOZP) na stavenisku. 

Osoba zodpovedná/osoby zodpovedné za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musí/musia 

mať preukázateľnú  kvalifikáciu podľa zákona č. 154/2013 Z. z. o BOZP v znení neskorších 

predpisov alebo ekvivalent, vydaný krajinou sídla záujemcu, uchádzača. 

Splnenie podmienky účasti sa preukazuje zoznamom zamestnancov a riadiacich zamestnancov 

uchádzača alebo záujemcu, podpísaného štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom 

záujemcu, uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene záujemcu, uchádzača v záväzkových 

vzťahoch. 
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3. Poskytnutie údajov o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má 

uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na 

poskytnutie služby. 

Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže zoznamom strojov a mechanizmov, ktoré má k 

dispozícií na uskutočnenie realizácie stavebných prác. Zoznam strojov a mechanizmov musí 

byť podpísaný štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom záujemcu, uchádzača, ktorý je 

oprávnený konať v mene záujemcu, uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

4. Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle 

zabezpečiť subdodávateľom.  

 

Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač alebo záujemca čestným vyhlásením, 

podpísaným uchádzačom alebo záujemcom, jeho štatutárnym orgánom alebo osobou 

oprávnenou konať v mene uchádzača alebo záujemcu v záväzkových vzťahoch, v ktorom 

uvedenie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.  

V súlade s § 34 ods. 3 ZVO uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich 

právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť 

reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej 

spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou 

zmluvou, uzatvorenou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a 

odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, že táto 

osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.  

Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej 

spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u nej existovať 

dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.  Oprávnenie dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti 

predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o 

požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými 

skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g) ZVO, uchádzač alebo záujemca môže využiť 

kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré 

sa kapacity vyžadujú. 

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - 

technickú alebo odbornú spôsobilosť - spoločne. 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 

účasti (technickú alebo odbornú spôsobilosť) v originálnom vyhotovení alebo ako úradne 

osvedčené kópie týchto dokladov.  

5. Certifikát kvality podľa normy EN ISO 9001 vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa 

potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom. 

Splnenie podmienky sa preukazuje certifikátom/rovnocenným osvedčením predloženým 

uchádzačom alebo záujemcom, alebo jeho ekvivalentom. 
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6. Certifikát environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001 v oblasti 

realizácie stavebných prác vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje 

splnenie noriem environmentálneho riadenia uchádzačom alebo záujemcom. 

Splnenie podmienky sa preukazuje certifikátom/rovnocenným osvedčením predloženým 

uchádzačom alebo záujemcom, alebo jeho ekvivalentom. 

7. Certifikát systému manažérstva BOZP podľa ST OHSAS 18001 pre oblasť realizácie 

stavebných prác vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem 

zabezpečenia systému manažérstva BOZP uchádzačom alebo záujemcom. 

Splnenie podmienky sa preukazuje certifikátom/rovnocenným osvedčením predloženým 

uchádzačom alebo záujemcom, alebo jeho ekvivalentom. 

Odôvodnenie primeranosti: 

Požadované má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúseností 

uchádzača s uskutočňovaním prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet 

zákazky. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich 

zamestnancov má preukázať schopnosť uchádzača odborne uskutočniť predmet zákazky a 

zabezpečiť jeho kvalitu na požadovanej profesionálnej úrovni. Minimálna požadovaná úroveň 

štandardov bola stanovená s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem, rozsah a 

charakter predmetu zákazky. 

 

 

SPÔSOB HODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI. 

 

Podmienkou hodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných 

dokladov a dokumentov, uvedených v tejto časti súťažných podmienok. 

 

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk budú splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži 

a splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa posudzovať spôsobom: 

 

A- požiadavka splnená 

N - požiadavka nesplnená. 

 

Uchádzač, ktorého splnenie podmienok účasti bude aspoň jeden krát hodnotené spôsobom N 

– požiadavka nesplnená, nesplnil požiadavky verejného obstarávateľa  na predmet zákazky 

a komisia na vyhodnotenie ponúk sa ňou nebude zaoberať a ponuka bude z verejnej súťaže 

vylúčená v zmysle ustanovení ZVO. 

 

Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí uchádzača o vylúčení jeho ponuky, s uvedením 

dôvodov vylúčenia a lehoty, v ktorej môže podať žiadosť o revízne postupy podľa ustanovení 

ZVO. 

 

 

 

****  
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B.5  NÁVRH ZMLUVY.   

ZÁVÄZNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY NA UZATVORENIE ZMLUVY O DIELO. 

 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

a zákona č. 343/2015 Z. z. . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov medzi  

 

Zmluvné strany 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

Názov:     Obec Smolinské 

Sídlo:      Smolinské č. 334,  908 42 Smolinské 

IČO:      00 309 991 

DIČ:      2021049558 

Štatutárny orgán:    MVDr. Peter Betták, starosta obce 

Bankové spojenie:    VÚB, a.s.  

Číslo účtu v IBAN:    SK95 0200 0000 0000 1262 6182 

emailová adresa:   obecsmolinske@smolinske.sk 

telefón:    +421 (0)34 6592 025 

fax:     +421 (0)34 6592 853 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

ZHOTOVITEĽ:    (VYPLNÍ UCHÁDZAČ) 

Názov: 

Sídlo: 

Právna forma: 

Zastúpený: 

IČO: 

DIČ: 

DIČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Kontaktná osoba: 

Telefónne číslo/email: 

 

(ďalej len “zhotoviteľ“) 

 

( ďalej objednávateľ a zhotoviteľ v zmluve len „zmluvné strany“) 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa v dojednanom termíne zhotoviť pre 

objednávateľa dielo "Nájomné byty - 12 bytových jednotiek" v Smolinskom podľa 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve, podľa súťažných podkladov a predloženej 

ponuky zhotoviteľa na uskutočnenie diela - zákazky verejného obstarávateľa a podľa 
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pokynov a požiadaviek objednávateľa  na predmetné dielo (ďalej len „dielo“ alebo 

„stavba“) v rozsahu a na základe: 

a)  vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu, 

b)  rozpočet stavebných prác 

c)  zabezpečenie súčinnosti pri stavebnom povolení, vrátane príslušných podkladov, 

stanovísk a vyjadrení, 

d)  výkon autorského dozoru, 

e) realizácia stavby (stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných 

materiálov a zariadení)  bytového domu s celkovým počtom 12 bytových jednotiek 

(bytov) v rozsahu: 

✓ minimálne 1 byt trojizbový, z ostatnej plochy približne 60% dvojizbových 

bytov a zvyšok jednoizbové byty 

✓ požadovaný počet vchodov - 1 vchod 

✓ výška podlažia - 3 až 4 podlažia 

✓ SO 01 bytový dom - 12 bytových jednotiek 

✓ SO 02 prípojka NN  

✓ SO 03 vodovodná prípojka 

✓ SO 04 plynová prípojka 

✓ SO 05 kanalizačná prípojka + žumpa 

✓ SO 06 prístupové komunikácie s verejným osvetlením 

✓ SO 07 odstavné plochy - parkoviská. 

f)  porealizačné zameranie stavby a inžinierskych sietí, 

g)  vypracovanie geometrického plánu pre zápis do listu vlastníctva, 

h)  vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby, 

i)   inžinierska činnosť - zabezpečenie súčinnosti pri kolaudačnom rozhodnutí, vrátane 

príslušných dokladov, stanovísk a vyjadrení. 

2. Uskutočnenie diela zahŕňa uskutočnenie všetkých a kompletných stavebných prác, 

potrebných na zhotovenie diela, podľa bodu 1 tohto článku zmluvy. 

3. Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je aj zhotovenie projektu 

skutočného vyhotovenia stavby, vypracovanie dielenskej dokumentácie 

a dokumentácie všetkých nevyhnutných detailov. Zhotoviteľ je povinný túto 

dokumentáciu konzultovať a odsúhlasiť s projektantom – autorom projektovej 

dokumentácie predmetu diela a tiež aj so zodpovedným zástupcom objednávateľa. 

Cena za plnenie v zmysle tohto ustanovenia je zahrnutá v cene za dielo v zmysle 

článku III. tejto zmluvy.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť dielo a odstrániť akékoľvek vady diela 

vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v rozsahu a za 

podmienok stanovených v tejto zmluve a v súlade s projektovou dokumentáciou, 

platnými slovenskými technickými normami, montážnymi a technologickými 

postupmi dodávateľov systémov a pri dodržaní kvalitatívnych a technických 

podmienok určených realizačným projektom stavby. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je 

oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa zmluvy a pri zhotovovaní diela 

bude postupovať s odbornou starostlivosťou. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné zhotovenie diela zaplatiť zhotoviteľovi 

cenu podľa podmienok, uvedených v tejto zmluve. 

6. Zhotoviteľ prehlasuje, že sú mu známe technické kvalitatívne a iné podmienky 

realizácie diela, že si riadne preveril a oboznámil sa so všetkými podkladmi 

a skutočnosťami potrebnými na vykonanie diela a disponuje takými odbornými 
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znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné, vrátane 

právnych, ekonomických a technických predpokladov. 

7. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa pred začatím vykonávania diela podľa tejto zmluvy 

podrobne oboznámil s požiadavkami objednávateľa na charakter diela, pričom sa 

zaväzuje vykonať dielo tak, aby bolo dielo realizované v súlade s touto zmluvou a jej 

prílohami. Zhotoviteľ prehlasuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s náležitou 

odbornou starostlivosťou v súlade so všetkými podmienkami, uvedenými v tejto 

zmluve a jej prílohách. 

8. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného 

projektovou dokumentáciou len na základe predchádzajúceho písomného dodatku 

k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami. Cenu prác naviac, ktoré 

zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpísaného alebo cenu za 

práce vykonané zhotoviteľom odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie je 

objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto práce naviac je zhotoviteľ povinný 

odstrániť v 3-dňovej lehote po tom, čo ho objednávateľ o ich odstránenie požiada, ak 

nie je dohodnutá iná lehota. Po márnom plynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený 

tieto práce naviac odstrániť sám a to na náklady zhotoviteľa. Ak takéto naviac práce 

objednávateľ dodatočne písomne uzná, patrí zhotoviteľovi úhrada ich ceny dohodnutej 

v dodatku k tejto zmluve, ktorý zmluvné strany na úrovni štatutárnych orgánov 

podpíšu.  

9. Objednávateľ je oprávnený jednostranne, na základe vlastného rozhodnutia, 

rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré s súčasťou rozsahu diela 

podľa tejto zmluvy. V takomto prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác 

a dodávok. V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku 

využitia práva objednávateľa, uvedeného v predchádzajúcej vete, žiadny peňažný 

nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných 

pokút. V prípade, že by postupom objednávateľa, podľa prvej vety tohto bodu zmluvy, 

mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia alebo k ohrozeniu diela ako takého 

alebo by hrozilo jeho nedokončenie riadne a včas, prípadne by objednávateľovi 

hrozilo vzniknutie škody, zhotoviteľ je povinný objednávateľa na tieto skutočnosti 

bezodkladne písomne upozorniť. V takejto situácií sa postupuje primerane podľa bodu 

5, článku IV. tejto zmluvy. 

 

II. 

Miesto a čas plnenia 

 

1. Miesto uskutočnenia diela je parcela č. 574/3, katastrálne územie Smolinské. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade so základným harmonogramom 

výstavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto zmluve. 

 

Začatie prác: do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska (písomným protokolom) 

Lehota realizácie prác: .......................... 

(v kalendárnych dňoch podľa návrhu úspešného uchádzača) 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe Základného harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 

k tejto zmluve, vypracovať podrobný vecný a časový harmonogram realizácie diela 

v písomnej forme tak, aby bol dodržaný termín zhotovenia diela (ďalej len „podrobný 

harmonogram realizácie diela“). Zhotoviteľ vypracuje podrobný harmonogram 
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realizácie diela, kde uvedie aj míľniky a odovzdá objednávateľovi na schválenie do 7 

kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Míľnikom sa na účely tejto 

zmluvy rozumie v podrobnom harmonograme realizácie diela rozsah konkrétnych 

plnení zhotoviteľa podľa tejto zmluvy riadne ukončených v stanovenom termíne. 

Objednávateľ sa zaväzuje schváliť tento podrobný harmonogram realizácie diela 

a/alebo ho upraviť najneskôr v termíne do 10 pracovných dní od jeho prevzatia. 

Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania diela dodržať základný ako aj podrobný 

harmonogram realizácie diela v znení, v akom ho schválil/upravil objednávateľ. 

Podrobný harmonogram realizácie diela môže byť počas realizácie diela, vzhľadom na 

bežnú prevádzku budovy a iné okolnosti, po prerokovaní obidvoch zmluvných strán 

podľa potreby priebežne objednávateľom aktualizovaný.  

4. Vykonanie jednotlivých častí diela podľa schváleného podrobného harmonogramu 

realizácie diela zhotoviteľom a vykonanie diela v termíne uvedenom v bod 2, tohto 

článku zmluvy, je pre zhotoviteľa záväzné a nemenné počas celej doby realizácie 

diela. 

5. V prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny podľa základného 

ako aj podrobného harmonogramu realizácie diela v bežnom pracovnom čase svojich 

zamestnancov a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, je povinný 

zabezpečiť zhotovovanie diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez 

toho, aby to ovplyvnilo cenu diela, dohodnutú v tejto zmluve alebo aby tým vznikli 

objednávateľovi dodatočné náklady. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi 

nedodržaním termínov, uvedených v termínovom harmonograme prác (nadčasy, práca 

na zmeny, zvýšenie nasadenia strojných zariadení, neracionálny prísun materiálov, 

zvýšené pracovné nasadenie a pod.), nemožno vyúčtovať objednávateľovi a aj takéto 

náklady na strane zhotoviteľa sú zahrnuté v celkovej cene diela, dohodnutej v tejto 

zmluve. 

6. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovovaním diela podľa jednotlivých 

míľnikov, uvedených v podrobnom harmonograme realizácie diela, je povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000,-€ za každé jedno 

omeškanie. Pokiaľ zhotoviteľ nevykoná všetky práce, s vykonaním ktorých je podľa 

podrobného harmonogramu realizácie diela v omeškaní ani do jedného mesiaca od 

uplynutia lehoty pre daný míľnik, objednávateľovi vzniká nárok na odstúpenie od 

zmluvy o dielo a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi, na základe výzvy 

objednávateľa, zmluvnú pokutu vo výške 3-násobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty 

za každý nedodržaný míľnik, teda zmluvnú pokutu vo výške 9.000,-€. Týmito 

pokutami nie je nijako dotknuté právo objednávateľa uplatňovať si voči zhotoviteľovi 

náhradu akýchkoľvek škôd, ktoré mu vznikli konaním, nekonaním alebo zavinením 

zhotoviteľa.  

7. Zmluvná pokuta, uvedená v bod 6, tohto článku zmluvy, je nenávratná aj v prípade 

splnenia lehoty výstavby.  

 

III. 

Cena, zábezpeka a platobné podmienky 

 

1. Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo 

výške: 

Celková cena diela bez DPH: ................................... v EUR 
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DPH 20%  

Celková cena diela vrátane DPH ............................... v EUR 

Slovom: ............................................. v EUR. 

2. K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej 

fakturácie. 

3. V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela z rozsahu 

diela vymedzeného ponukou zhotoviteľa, sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej 

ceny diela vychádzať z jednotkových cien, zhotoviteľom vypracovaného rozpočtu, ak 

sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

4. K zmluve je priložená Príloha č. 1 ako ponuka zhotoviteľa (rozpis zmluvnej ceny  – 

tabuľka č. 1 súťažných podkladov). V prípade, že zhotoviteľ niektorú položku 

v ocenenej ponuke (rozpise zmluvnej ceny) nevyplní, má sa za to, že takéto práce, 

montáže, dodávky materiálov atď. budú vykonané a ich cena je už zahrnutá 

v niektorých iných položkách. 

5. Cena diela zahŕňa všetky náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie 

pre stavebné povolenie a realizáciu, rozpočtom, zabezpečením súčinnosti pri 

stavebnom povolení, vrátane príslušných dokladov, podkladov, vyjadrení a stanovísk, 

zabezpečením výkonu autorského dozoru, realizáciou stavebných prác, montážnych 

prác, dodávok a to najmä dopravné náklady, skladné, vyhotovenie projektu 

skutočného vyhotovenia stavby, náklady spojené so zriadením staveniska a za služby 

spojené s využívaním zariadenia staveniska, všetky energie (elektrika, voda, plyn 

atď.), ekologická likvidácia všetkých odpadov, stráženie staveniska, oplotenie 

staveniska, označenie staveniska, vypratanie staveniska vrátane všetkých ďalších 

nákladov, dopravné a bezpečnostné značenia, porealizačného zamerania inžinierskych 

sietí a stavby, vypracovanie geometrického plánu pre účely zápisu vlastníckych práv 

do katastra nehnuteľností, zabezpečenie súčinnosti pri kolaudačnom rozhodnutí, 

vrátane príslušných podkladov, dokladov, stanovísk, ktoré sú potrebné na kompletnú 

realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo 

bolo skolaudované a užívania schopné. 

6. Fakturácia a platenie prác a dodávok sa bude realizovať mesačne, po odsúhlasení 

súpisu vykonaných prác, činností a dodávok. 

7. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané 

a objednávateľom odsúhlasené naviac práce budú fakturované osobitne po ich 

predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. 

Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre 

uviesť samostatne a oddelene. 

8. Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní od ich doručenia objednávateľovi. 

Faktúry bude zhotoviteľ predkladať a doručovať objednávateľovi v štyroch 

vyhotoveniach. Každá faktúra  musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle 

zákona o účtovníctve. Faktúra bude obsahovať aj tieto prílohy a podklady: krycí list 

faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných a objednávateľom odsúhlasený súpis 

zrealizovaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou, zachytávajúcou 

práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 

30 digitálnych fotografií. Súpis zrealizovaných prác bude vyhotovený v súlade 

s oceneným výkazom výmer – rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude 

obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy 

zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z oceneného 

výkazu výmer – rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy. 



Obec Smolinské, 908 42 Smolinské 334 

Súťažné podklady na predmet zákazky s názvom Nájomné byty   

 

  Strana 

27 

 
  

9. K faktúre musia byť priložené doklady, umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie, 

najmä súpis skutočne vykonaných a objednávateľom odsúhlasených prác. Ak faktúra 

nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné 

doklady, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený faktúru vrátiť 

zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry začína znova/opätovne plynúť dňom 

doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi. 

10. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zmenu ceny diela najmä 

v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 

b) nepochopenia súťažných podmienok, súťažných podkladov a realizačných 

projektov, iných podkladov, ktoré obdržal od objednávateľa alebo získal vlastnou 

činnosťou, 

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti na príprave a realizácie diela, 

d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu. 

11. V prípadoch, keď objednávateľ alebo stavebný dozor nariadi práce, ktorých dôvodom 

bolo porušenie zmluvy alebo projektu zhotoviteľom, toto nie je dôvodom na zmenu 

ceny diela. Takéto zmeny vykoná zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak dôjde k zmene 

jednotlivých stavebných objektov z dôvodu neplnenia alebo porušenia zmluvy 

zhotoviteľom, hradí všetky náklady s tým spojené zhotoviteľ. 

12. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy uhradiť objednávateľovi zábezpeku vo výške 5% z celkovej ceny diela 

s DPH, za účelom zabezpečenia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi počas 

realizácie diela, vyplývajúcich z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s realizáciou 

tejto zmluvy, vrátane nárokov objednávateľa na náhradu škody a/alebo inej 

majetkovej ujmy, vzniknutej v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy a to predovšetkým 

s prihliadnutím na fakt, že objednávateľ je zodpovedný za zabezpečenie kontinuity 

pracovného procesu objednávateľa aj počas realizácie diela  (ďalej len „zábezpeka“). 

V prípade čerpania, realizácie a odpočítania akejkoľvek sumy z tejto zábezpeky 

objednávateľom, je zhotoviteľ povinný najneskôr do 5tich pracovných dní, na základe 

oznámenia objednávateľa o takomto čerpaní, doplatiť a uhradiť na bežný účet 

objednávateľa takú čiastku, akú si objednávateľ zo zábezpeky odčerpal a uplatnil. 

Zhotoviteľ teda doplní finančnú čiastku na pôvodných 5% zábezpeky, dohodnutej 

v súlade s týmto článkom zmluvy. Nesplnenie si niektorej z uvedených povinností 

zhotoviteľa bude považované za závažné porušenie tejto zmluvy s možnosťou 

objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. Zároveň nesplnenie si ktorejkoľvek z týchto 

povinností ukladá povinnosť zhotoviteľovi zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 5% z celkovej ceny diela s DPH, pričom objednávateľ si môže túto pokutu 

odpočítať a realizovať vo svoj prospech zo zábezpeky podľa tohto bodu zmluvy.  

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť zábezpeku podľa bodu 12, tohto článku zmluvy 

bankovým prevodom na bankový účet objednávateľa, špecifikovaný v záhlaví tejto 

zmluvy. 

14. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným 

zápočtom zo zábezpeky nároky zo zmluvných pokút, náhrady škody v plnej výške, 

dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania lehoty výstavby 

zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od zmluvy 

o dielo z dôvodov na strane zhotoviteľa ako aj iné škody, pokuty a náhrady. 

15. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný vrátiť zhotoviteľovi 

zábezpeku, poníženú o nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi, najneskôr do 30 
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kalendárnych dní odo dňa riadneho zhotovenia diela, podľa tejto zmluvy a podpísania 

preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami, 

alebo po uplynutí záručnej doby podľa bodu 1, článku IX. tejto zmluvy. 

16. Pre ocenenie rozpočtu u naviac prác požadovaných objednávateľom, je zhotoviteľ 

povinný používať jednotkové ceny alebo sadzby z oceneného súťažného výkazu 

výmer – rozpočtu. V prípade, že nie je možné použiť tieto položky, zhotoviteľ navrhne 

nové položky a predloží ich stavebnému dozoru a objednávateľovi na predchádzajúce 

odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny na základe ekonomicky oprávnených nákladov, 

prípadne s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného 

rozpočtu.  

17. Naviac práce budú riešené dodatkom k zmluve o dielo. Objednávateľom podpísaný 

dodatok k zmluve o dielo, dotýkajúce sa zmeny ceny, bude oprávňovať zhotoviteľa 

k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre. V súpise vykonaných prác k faktúre bude 

zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu 

a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.  

 

IV. 

Vlastníctvo diela, spôsob vykonania a nebezpečenstvo škody 

 

1. Vlastníkom predmetu diela i jeho zhotovených častí je objednávateľ. Objednávateľ sa 

stáva vlastníkom stavebných výrobkov momentom, keď sa spracovaním alebo 

zabudovaním stanú súčasťou predmetu diela. 

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo. 

Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete diela i jeho zhotovených častí znáša 

zhotoviteľ, a to až do času podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma 

zmluvnými stranami. 

3. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na predchádzanie vzniku škôd na 

predmete diela, ako i na ostatnom majetku objednávateľa. 

4. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na okolnosti nasvedčujúce hrozbe 

vzniku škody, o ktorých má, alebo musí mať vedomosti, a bez zbytočného odkladu 

vykonať opatrenia na ochranu predmetu diela. 

5. Zhotoviteľ je povinný okamžite ústne a písomne upozorniť objednávateľa na 

nevhodnosť jeho pokynov na vykonanie diela a spôsob jeho vykonania, ako ja na 

následky vyplývajúce z prípadného splnenia takéhoto pokynu, ktoré zhotoviteľ môže 

pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať. V prípade, že objednávateľ do 3 

pracovných dní od obdržania upozornenia zhotoviteľa na nevhodnosť pokynov 

objednávateľa zhotoviteľovi písomne neoznámi, že na splnení pokynu trvá, má sa za 

to, že objednávateľ udelený pokyn zrušil. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela 

spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak objednávateľ na 

nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich splnení písomne trval. 

6. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo kvalitne, pričom v prípade pochybností sa má za 

to, že dielo nemôže mať horšie vlastnosti ako majú obdobné diela obvyklej akosti. 

Zhotoviteľ je oprávnený použiť na diele a pri vykonávaní diela iba výrobky a postupy, 

ktoré spĺňajú podmienky stanovené právnymi predpismi a technickými normami. 

7. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie 

platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné 

v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také 

vlastnosti, aby počas predpokladanej doby existencie stavby bola pri bežnej údržbe 
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zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, 

hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri 

užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá. Za 

akékoľvek/ktorékoľvek i jednotlivé porušenie niektorej z povinností uvedených 

v tomto bode zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 5.000,-€. Objednávateľ pritom túto pokutu si môže odpočítať a realizovať zo 

zábezpeky podľa bodu 12, článku III. tejto zmluvy. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky 

použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa STN a EN. Materiály 

a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, zhotoviteľ odstráni na 

vlastné náklady a to bezodkladne. Za akékoľvek/ktorékoľvek i jednotlivé porušenie 

niektorej z povinností uvedených v tomto bode zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,-€. Pritom objednávateľ túto pokutu 

si môže odpočítať a realizovať zo zábezpeky podľa bodu 12, článku III. tejto zmluvy. 

9. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za 

škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácií prác, ktoré vykonáva 

zhotoviteľ, bez ohľadu na to, či tieto boli vykonané jeho zamestnancami alebo ním 

poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že 

uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej 

výške. Náhradu škody je objednávateľ oprávnený si voči zhotoviteľovi jednostranne 

započítať so sumou akejkoľvek splatnej a/alebo nesplatnej pohľadávky zhotoviteľa 

voči objednávateľovi. 

10. Od začatia realizácie diela zhotoviteľom až po jeho prevzatie objednávateľom znáša 

zodpovednosť za jeho ochranu zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty alebo zničenia 

už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, zhotoviteľ je povinný 

ich bezodkladne opraviť alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní 

a prevzatí diela v bezchybnom a úplnom stave v súlade so zmluvnými podmienkami 

a nariadeniami objednávateľa. 

11. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné 

spolupôsobenie/súčinnosť. Výzvy zhotoviteľa na spolupôsobenie/súčinnosť 

objednávateľa pri realizácií diela bude zhotoviteľ uplatňovať písomne a vopred, 

v predstihu najmenej 3 pracovných dní. 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebné spolupôsobenie 

v kolaudačnom konaní na stavbu za účelom zdarného získania právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia k stavbe. 

13. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri zriadení staveniska, 

resp. zabratie verejného priestranstva a taktiež je povinný umožniť zhotoviteľovi 

pripojiť sa na rozvod elektrického prúdu či akékoľvek iné inžinierske siete a médiá za 

úhradu, ktorú znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý, že stavenisko 

bude zriadené v mieste plnenia zmluvy určenom projektovou dokumentáciou a/alebo 

na mieste v mieste plnenia zmluvy určenom objednávateľom, pričom náklady na 

zriadenie staveniska, resp. zabezpečenia prístupových ciest znáša zhotoviteľ. 

14. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v mieste plnenia zmluvy poriadok a čistotu primerane 

k povahe vykonávaných činností a ku dňu odovzdania a prevzatia diela odstrániť 

z miesta plnenia zmluvy všetky nepoužité stavebné výrobky, stavebný odpad 

a stavebné mechanizmy. Zhotoviteľ ako pôvodca odpadu je povinný na vlastné 

náklady zaistiť likvidáciu vzniknutých odpadov a nečistôt, ktoré vznikli pri 
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vykonávaní jeho prác, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

15. Zhotoviteľ zodpovedá za to že zhotovením diela nebude v rozpore s projektovou 

dokumentáciou.  

16. Zhotoviteľ je iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa a na základe 

osobitného zmluvného vzťahu so zhotoviteľom, oprávnený poveriť výkonom 

a vykonaním časti diela tretiu osobu – subdodávateľa, a to najmä takej časti diela, 

ktorá je vecne alebo profesijne samostatná a ktorej zhotovenie osobitným 

subdodávateľom je účelnejšie ako je zhotovenie zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný 

predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie údaje o takýchto subdodávateľoch, ktoré 

budú obsahovať podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi 

a konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje 

navrhovaného subdodávateľa. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 

1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, čo zhotoviteľ musí 

objednávateľovi na základe jeho požiadavky preukázať. Pri vykonaní akejkoľvek časti 

diela treťou osobou – subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby celé dielo 

vykonal sám. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, je zhotoviteľ 

povinný objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dní pred zmenou subdodávateľa, 

predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať 

minimálne údaje: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi 

a konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje 

navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa 

podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

V prípade nedodržania povinností uvedených v tomto bode zmluvy má objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela s DPH a to za každé 

jedno porušenie povinnosti zhotoviteľom. 

17. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s plnením predmetu 

tejto zmluvy sa považuje zastavenie prác z titulu vyššej moci, na ktorom nenesie 

zodpovednosť zhotoviteľ (napr. archeologický nález, zemetrasenie, vojna, záplavy, 

štrajk zamestnancov štátnej správy a pod.) alebo existencia prekážky v zmysle § 374 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, účinky vylučujúce 

zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto 

účinky spojené. 

18. V prípade, že objednávateľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo 

uzatvorenie tejto zmluvy, vyžadoval preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 34 

písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní prostredníctvom kľúčových 

odborníkov, zhotoviteľ sa zaväzuje, že činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 

a ktoré spadajú do kompetencie týchto kľúčových odborníkov, bude počas celého 

trvania zmluvy vykonávať prostredníctvom týchto kľúčových odborníkov, ktorými 

preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa 

citovaného ustanovenia. Zoznam týchto osôb bude uvedený v Prílohe č. 3 tejto 

zmluvy. V prípade potreby alebo požiadavky objednávateľa môžu byť kľúčoví 

odborníci vymenení. Nahradenie kľúčových odborníkov uvedených v Prílohe č. 3 tejto 

zmluvy inými kľúčovými odborníkmi je  možné len so súhlasom objednávateľa. 

V prípade takéhoto nahradenia musia noví kľúčoví odborníci, ktorí nahradia týchto 

pôvodných, uvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, spĺňať rovnaké podmienky ako sa 

požadovali v rámci preukázania splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej 

spôsobilosti podľa citovaného ustanovenia pre daného kľúčového odborníka. 
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V prípade nedodržania povinností uvedených v tomto bode zmluvy, má objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela s DPH, a to za každé 

jedno porušenie povinnosti zhotoviteľom. 

19. V prípade, ak zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie vo verejnom 

obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby 

a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ 

je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, 

písomnou zmluvou, s  ktorou toto postavenie preukázal. Možnosť zmeny 

subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

20. V prípade, ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť 

vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, 

technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde 

k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie 

poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou, s  ktorou toto 

postavenie preukázal. Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

21. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vypracovať v súlade so zákonom č. 

254/1998 Z. z. o verejných prácach „Skúšobný plán diela“ a „Plán užívania diela“. 

Skúšobný plán diela je zhotoviteľ povinný vypracovať a doručiť objednávateľovi 

najneskôr 5 kalendárnych dní pred začatím prác na realizácií diela a predložiť 

objednávateľovi na schválenie, pričom objednávateľ skúšobný plán schvaľuje za 

účasti projektanta. V prípade nedodržania povinností, uvedených v tomto bode 

zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela 

s DPH a to za každé jedno porušenie povinnosti zhotoviteľom. 

22. Pred začatím realizácie predmetu zmluvy o dielo a v súvislosti s odovzdaní staveniska, 

resp. i počas realizácie diela, je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam 

a fotodokumentáciu, rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj 

okolitých stavieb, ktorú vždy odovzdá objednávateľovi a aj stavebnému dozoru. Ak 

tak zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác 

na stavbe, platí za rozhodujúce stanovisko objednávateľa. 

23. Zhotoviteľ je na vlastné náklady povinný stavenisko strážiť. 

24. Na zabezpečenie, aby dielo vyhovovalo požiadavkám zmluvy o dielo je zhotoviteľ 

povinný na vlastné náklady vypracovať „Plán zabezpečenia kvality“ a „Plán kontroly 

kvality“, ktorý spĺňa požiadavky série noriem ISO 9000, dodržiavať a aktualizovať ich 

po celý čas realizácie prác. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, aby všetci jeho 

podzhotovitelia a dodávatelia vyhovovali požiadavkám zriadeného Plánu 

zabezpečenia kvality a Plánu kontroly kvality. V prípade nedodržania povinností, 

uvedených v tomto bode zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

5% z celkovej ceny diela s DPH a to za každé jedno porušenie povinnosti 

zhotoviteľom. 

25. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady pripraviť „Plán bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci“. Táto dokumentácia musí rešpektovať zákon č. 124/2006 Z. z.. 

Zhotoviteľ odovzdá uvedený plán objednávateľovi pred začatím prác a zároveň 

oznámi začatie prác príslušnému Inšpektorátu práce. V prípade nedodržania 

povinností, uvedených v tomto bode zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela s DPH a to za každé jedno porušenie 

povinnosti zhotoviteľom.  

26. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise zmluvy o dielo do 5 kalendárnych dní 

stavenisko. O prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany Preberací protokol 
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o odovzdaní staveniska v 3 výtlačkoch, 1 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa, 

pričom 1 výtlačok bude vložený do stavebného denníka ako príloha.  

 

V. 

Autorský dozor, stavebný dozor a stavebný denník 

 

1. Počas realizácie diela je výkonom autorského dozoru poverený Projektant (ďalej len 

„Autorský dozor“). 

2. Autorský dozor je oprávnený vydávať pokyny zhotoviteľovi na vykonanie drobných 

zmien navrhovaných štandardov, povrchových úprav, špecifikácii Diela ( v prípade, ak 

majú vplyv na cenu, za podmienok a postupom podľa bodu 3, článku III. tejto 

zmluvy), vydávať vysvetlenia a upresnenia Projektovej dokumentácie, robiť zápisy do 

stavebného denníka, požadovať predloženie vzorky materiálu, výrobku v primeranej 

veľkosti na posúdenie kvality, žiadať zhotoviteľa zdokumentovať pôvod materiálu, 

použitého na stavbe a preukázať príslušné certifikáty kvality a kvalifikácie 

zamestnancov poverených na výkon tej ktorej práce tým, že na požiadanie predloží 

autorskému dozoru kópie týchto dokumentov. Autorský dozor má právo nevydať 

súhlas k zabudovaniu materiálov a vykonaniu prác, ktoré nie sú v súlade s Projektovou 

dokumentáciou, v prípade ich zabudovania/vykonania nariadiť odstránenie na náklady 

zhotoviteľa. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje autorský dozor 

zápisom do stavebného denníka. 

3. Zhotoviteľ je povinný predložiť autorskému dozoru na jeho požiadanie stavebný 

denník a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania diela a záznamy 

o vykonaných skúškach. 

4. Pred zakrytím akejkoľvek časti diela je zhotoviteľ povinný v primeranom čase vopred 

vyzvať autorský dozor na jej kontrolu, a to písomne alebo emailom na adresu 

oznámenú autorským dozorom na žiadosť zhotoviteľa. V prípade, ak sa autorský 

dozor na kontrolu zakrývanej časti diela nedostaví v čase určenom vo výzve 

zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený túto časť diela zakryť aj bez predchádzajúcej 

kontroly autorského dozoru.  

5. V prípade, ak zhotoviteľ zakryje akúkoľvek časť diela bez toho, aby zhotoviteľ vyzval 

autorský dozor na jej kontrolu, zhotoviteľ na svoje náklady je povinný na žiadosť 

objednávateľa zabezpečiť odkrytie tejto časti diela a umožniť autorskému dozoru jej 

kontrolu. 

6. Stavebný dozor zabezpečí na stavbe objednávateľ. Počas realizácie diela je výkonom 

stavebného dozoru objednávateľom poverený .............. (ďalej len “stavebný dozor“) 

a to v plnom rozsahu práv a povinností počas celej výstavby diela. 

7. Stavebný dozor sleduje, či sa práce vykonávajú v súlade s touto zmluvou, podľa 

Projektovej dokumentácie, podľa podmienok stavebných povolení a podľa 

dohovorených podmienok v zmysle záznamov zo stavebného denníka, operatívnych 

porád a kontrolných porád. Stavebný dozor je oprávnený túto činnosť vykonávať 

priamo alebo prostredníctvom svojich špecializovaných spolupracovníkov 

kedykoľvek, pri prebiehajúcich kolaudáciách môžu vykonávať akékoľvek technické 

a administratívne zistenia s cieľom zabezpečiť správne použitie prefabrikátov, 

uskutočniť rozmerové a kvalitatívne kontroly rozostavaných konštrukcií a uistiť sa, že 

pracovné postupy a prijatý program sa dodržiava počas výstavby diela. Zhotoviteľ 

musí byť schopný kedykoľvek zdokumentovať pôvod materiálu použitého na stavbe 

a preukázať príslušné certifikáty a kvalifikácie zamestnancov poverených na výkon tej 
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ktorej práce tým, že na požiadanie predloží stavebnému dozoru kópie týchto 

dokumentov. Okrem toho si objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru 

vyhradzuje právo odobrať vzorky výrobkov aj „osvedčených“ a podrobiť ich skúške 

v ním vybranej skúšobni, a to zakaždým, keď to uzná za vhodné, aby si overil, či tieto 

sú v súlade s prijatými normami a náležitosťami projektu. Na nedostatky zistené 

v priebehu prác upozorňuje stavebný dozor zápisom do stavebného denníka, a to 

bezodkladne. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich 

dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný 

zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených 

závad a odchýlok od projektu.  

8. Stavebný dozor je oprávnený: 

➢ zvolávať, organizovať a viesť operatívne porady a kontrolné dni na stavbe, 

➢ vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných prác na diele, 

➢ kontrolovať a schvaľovať práce a dodávky vykonané podľa tejto zmluvy, 

➢ kontrolovať postu prác, 

➢ dojednávať termíny odstránenia vád a nedorobkov na diele, kontrolovať a potvrdzovať 

ich odstránenie, 

➢ odsúhlasovať súpis vykonaných prác, ktoré je zhotoviteľ povinný predkladať 

stavebnému dozoru raz mesačne, prípadne vždy na žiadosť stavebného dozoru, 

➢ vykonávať ďalšie činnosti v zmysle tejto zmluvy. 

9. Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru na jeho požiadanie stavebný 

denník a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania diela a záznamy 

o vykonaných skúškach. 

10. Pred zakrytím akejkoľvek časti diela je zhotoviteľ povinný v primeranom čase vopred 

vyzvať stavebný dozor na jej kontrolu, a to písomne alebo emailom na adresu 

oznámenú stavebným dozorom na žiadosť zhotoviteľa. V prípade, ak sa stavebný 

dozor na kontrolu zakrývanej časti diela nedostaví v čase určenom vo výzve 

zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený túto časť diela zakryť aj bez predchádzajúcej 

kontroly stavebného dozoru. 

11. V prípade, ak zhotoviteľ zakryje akúkoľvek časť diela bez toho, aby zhotoviteľ vyzval 

stavebný dozor na jej kontrolu, zhotoviteľ je na svoje náklady povinný na žiadosť 

objednávateľa zabezpečiť odkrytie tejto časti diela a umožniť stavebnému dozoru jej 

kontrolu. 

12. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a chrániť ho pred poškodením, stratou 

alebo zničením. Denník bude vedený v písomnej forme tak, aby umožnil prístup 

a vykonávanie záznamom oprávneným subjektom. 

13. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä 

údaje o časovom postupe prác. Objednávateľ, autorský dozor a stavebný dozor, resp. 

nimi poverené osoby, sú povinné a oprávnené sledovať obsah denníka a zápisom 

pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí 

byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním 

a prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže 

pokračovať v prácach pre okolnosti na jeho strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku 

zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Okrem uvedených údajov a údajov podľa 

právnych predpisov sa do stavebného denníka zapisujú: 

✓ Údaje o odchýlkach od realizačnej dokumentácie alebo od podmienok 

určených v stavebnom povolení,  

✓ Údaje o poveternostných podmienkach, 
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✓ Údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä 

o opatreniach na odstránenie vytýkaných nedostatkov. 

14. V prípade, ak sú v stavebnom denníku zaznamenané požiadavky či pripomienky 

zhotoviteľa voči objednávateľovi alebo upozornenia zhotoviteľa na nevhodnosť 

pokynov objednávateľa, je zhotoviteľ povinný tieto oznámiť objednávateľovi aj 

samostatne písomnou formou, inak sú voči objednávateľovi neúčinné. Objednávateľ je 

povinný vyjadriť sa k riadne oznámeným pripomienkam, požiadavkám 

a upozorneniam zhotoviteľa do 3 pracovných dní od ich doručenia.  

15. Ak niektorá zo zmluvných strán nesúhlasí s vykonaným záznamom v stavebnom 

denníku, vyjadrí sa do 3 pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu 

súhlasí. 

16. Zhotoviteľ umožní objednávateľovi, autorskému dozoru, stavebnému dozoru alebo 

nimi povereným osobám vstupovať v ktorúkoľvek dobu (pracovnú) na 

stavbu/stavenisko a do všetkých prevádzok zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, 

v ktorých sa realizuje stavba alebo jej časť.  

17. Autorský dozor a stavebný dozor sú oprávnení žiadať vykázanie neoprávnených 

a nekompetentných osôb z miesta výkonu zmluvy. 

 

VI. 

Bezpečnosť pri vykonávaní diela 

 

1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť 

v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej 

spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ je povinný pred začatím 

zhotovovania diela odovzdať objednávateľovi doklady o spôsobilosti na výkon prác 

zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, t. j. oprávnenia na výkon stavebných prác 

a technológii, doklady preukazujúce schopnosť a odbornú zdatnosť na vykonanie 

požadovaných prác a technológii, a na požiadanie objednávateľa i doklady 

preukazujúce účinný systém riadenia kvality prác podniku zhotoviteľa a jeho 

subdodávateľov. V primeranom čase pred realizáciou príslušných prác odovzdá 

zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, vzorky a prospekty týkajúce sa dodávaných 

materiálov a realizovaných riešení, technologické postupy realizácie prác zhotoviteľa, 

vrátane analýz rizík a postupov ich eliminácie, kontrolný a skúšobný plán týkajúci sa 

realizovaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím 

prác zoznam všetkých strojov a zariadení, ktoré budú používať pri prácach podľa tejto 

zmluvy spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadok 

a odborných skúšok podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov 

a technických noriem (automobily, žeriavy, výťahy, kompresory, malá stavebná 

mechanizácia, staveniskové rozvádzače, predlžovacie prívody a pod.). Stroje 

a zriadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od 

mazacích tukov a oleja) alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, 

vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne 

záväzných predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach 

podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe 

pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je 

oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa určené na použitie na 

prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ povolí používať pri realizácii diela 

v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne viditeľným označením, nevyhnutným 
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na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strpieť 

označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote 

a v dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné. Za 

akékoľvek/ktorékoľvek i jednotlivé porušenie niektorej z povinností, uvedených 

v tomto bode zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 5.000,-€, pričom objednávateľ si túto pokutu môže odpočítať a realizovať zo 

zábezpeky podľa bodu 12, článku III. tejto zmluvy. 

2. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný uskutočniť všetky opatrenia na dodržanie 

zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i všetkých ostatných zásad 

správania sa na stavenisku tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku. 

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecné zásady prevencie, všeobecné povinnosti 

zamestnávateľa, povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození 

života alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle právnych predpisov upravujúcich 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnostné a zdravotné požiadavky na 

stavenisko a technické zariadenia pri stavebných prácach. Za akékoľvek/ktorékoľvek 

i jednotlivé porušenie niektorej z povinností, uvedených v tomto bode zmluvy, je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,-€, 

pričom objednávateľ si túto pokutu môže odpočítať a realizovať zo zábezpeky podľa 

bodu 12, článku III. tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje 

vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky 

podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové 

body nevyhnutné na vykonávanie diela. 

4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie 

staveniska. 

5. Ak v súvislosti so začatím stavebných prác na stavenisku bude potrebné umiestniť 

alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, 

obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných 

značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ.  

6. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na 

pozemkoch určených objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných 

a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky znáša za ne zhotoviteľ. Poplatky 

a prípadne pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za dobu, po 

ktorú je v omeškaní.  

7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby na stavenisko nemali prístup nepovolané osoby. 

Za nepovolané osoby sa nepovažujú osoby, určené objednávateľom a osoby, ktorých 

oprávnenie vstúpiť na stavenisko vyplýva z právnych predpisov.  

8. Zhotoviteľ je povinný prestať prideľovať prácu na diele a zamedziť vstup na 

stavenisko svojim zamestnancom alebo dodávateľom, ktorí: 

✓ Boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, 

✓ Podstatným spôsobom porušili zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  

✓ Poškodili oprávnené záujmy objednávateľa, 

✓ Boli odôvodnene určení objednávateľom ako osoby, ktorým má byť vstup na 

stavenisko zakázaný.  

Za akékoľvek/ktorékoľvek i jednotlivé porušenie niektorej z povinností, uvedených 

v tomto bode zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 5.000,-€, pričom objednávateľ si túto pokutu môže odpočítať a realizovať zo 

zábezpeky podľa bodu 12, článku III. tejto zmluvy. 
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9. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť 

pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z požiarnej ochrany 

a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platných v Slovenskej republike.  

10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri 

práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené 

jeho firemnou značkou tak, aby mal objednávateľ prehľad o osobách, pohybujúcich sa 

v rámci staveniska. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť 

ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. Za akékoľvek/ktorékoľvek i jednotlivé porušenie niektorej z povinností, 

uvedených v tomto bode zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 5.000,-€, pričom objednávateľ si túto pokutu môže 

odpočítať a realizovať zo zábezpeky podľa bodu 12, článku III. tejto zmluvy. 

12. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ stáva držiteľom odpadu a zabezpečuje všetky 

povinnosti pri nakladaní s odpadom podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne odpratávať zo 

staveniska stavebný odpad, vznikajúci pri jeho činnosti. V opačnom prípade bude 

stavebný odpad odvezený zo staveniska objednávateľom na náklady zhotoviteľa.  

13. Pri likvidácii odpadu je zhotoviteľ povinný dodržiavať predpisy o životnom prostredí 

a likvidácie odpadu. Na požiadanie objednávateľa musí zhotoviteľ predložiť 

potvrdenie o spôsobe jeho likvidácie. Za akékoľvek/ktorékoľvek i jednotlivé 

porušenie niektorej z povinností, uvedených v tomto bode zmluvy, je zhotoviteľ 

povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,-€, pričom 

objednávateľ si túto pokutu môže odpočítať a realizovať zo zábezpeky podľa bodu 12, 

článku III. tejto zmluvy. 

14. Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí 

a na používaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a odstraňovať nečistoty 

vzniknuté z jeho prác v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom 

znení a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. a č. 284/2001 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na 

príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti vyplývajúce zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú 

škodu.  

15. V prípade porušenia zo strany zhotoviteľa niektorej ďalšej povinnosti uvedenej 

v tomto článku, alebo povinnosti uvedenej vo všeobecnom záväznom právnom 

predpise, najmä na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 

ochrane alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo zápise o odovzdaní a prevzatí 

pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a požiarnej ochrany, je objednávateľ oprávnený od neho požadovať 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,-€ za každé takéto porušenie, pričom 

zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.  

 

VII. 

Poistenie 
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1. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 10 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy 

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, minimálne vo výške 500.000,-€ v zmysle 

tejto zmluvy, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii diela. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného podľa 

príslušných poistných zmlúv. V prípade nedodržania povinností, uvedených v tomto 

bode zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny 

diela s DPH a to za každé jedno porušenie povinnosti zhotoviteľom. Zároveň má 

objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

VIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 15 kalendárnych dní vopred, 

kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné 

strany povinné dohodnúť časový pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, 

aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa 

považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom bez 

vád a nedorobkov.  

2. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa 

a zhotoviteľa. Drobné odchýlky od projektu pre realizáciu, ktoré nemenia prijaté 

riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté počas výstavby 

písomnou formou a nie sú uvedené v zozname vád či nedostatkov v Protokole 

o odovzdaní a prevzatí diela. Tieto odchýlky od projektu je zhotoviteľ povinný 

vyznačiť počas jeho skutkového vyhotovenia.  

3. Pri preberaní diela sa uskutoční komplexná prehliadka stavby za účelom zistenia 

prípadných vád a nedorobkov. Objednávateľ je povinný prevziať od zhotoviteľa dielo 

iba v prípade, ak v deň odovzdania, v ktorom má byť dielo odovzdané a prevzaté, 

dielo nemá vady brániace užívaniu diela alebo akejkoľvek jeho časti, o čom spíšu 

zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ prevezme dielo aj 

s drobnými vadami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú 

užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu, a to ani z estetického hľadiska. Ak sa v deň 

odovzdania a prevzatia diela nachádzajú na diele vady brániace užívaniu diela alebo 

jeho časti, objednávateľ má právo odmietnuť prevziať dielo alebo jeho časť, podľa 

rozhodnutia objednávateľa a určí zhotoviteľovi dodatočnú lehotu minimálne v dĺžke 

10 kalendárnych dní, v ktorej je zhotoviteľ povinný riadne zhotovené dielo 

objednávateľovi v lehote určenej objednávateľom odovzdať, o čom zmluvné strany 

spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela. O odmietnutí objednávateľa prevziať 

dielo spíšu zmluvné strany zápis, ktorý bude obsahovať najmä: 

✓ Vyhlásenie objednávateľa, že odmieta dielo alebo jeho časť prevziať, 

✓ Zoznam zistených vád a nedorobkov a v prípade, ak je to účelné, aj ich opis, 

✓ Lehotu na odstránenie vád a nedorobkov,  

✓ Nový termín odovzdania a prevzatia diela.  

4. Dokladom o odovzdaní diela zhotoviteľom je Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

(ďalej len „protokol“), ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol podpíšu 

zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach, resp. 

poverené osoby na základe splnomocnenia. Protokol obsahuje najmä: zhodnotenie 

akosti vykonaných prác, súpis zistených vád, dohodu o opatreniach a lehotách na ich 
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odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady, dátum odovzdania 

diela a stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa.  

5. Zhotoviteľ je ku dňu odovzdávania diela povinný pripraviť a objednávateľovi 

odovzdať nasledovné doklady, pokiaľ ich objednávateľ neprevzal od zhotoviteľa už 

pred týmto termínom: 

✓ Projekt skutočného vyhotovenia v tlačenej forme so zakreslením zmien 

(červenou farbou), 

✓ Zoznamy zabudovaných zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú 

povinnej certifikácii, atesty, návody na montáž, údržbu, obsluhu, osvedčenia 

o akosti použitých konštrukcií, 

✓ Doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov použitých pri vykonávaní 

diela, 

✓ Zápisnice, osvedčenia, protokoly o vykonaných skúškach, kontrolách a/alebo 

meraniach na použitých stavebných výrobkoch, ak boli vykonané na stavbe, 

✓ Doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických 

zariadení,  

✓ Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok pre vyhradené 

technické zariadenia, 

✓ Pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty, určené objednávateľom pre 

vyhradené technické zariadenia, 

✓ Kópiu stavebných denníkov.  

6. Protokol a písomnosti o odovzdávaní a preberaní diela sa vyhotovia v šiestich 

rovnopisoch, ktoré podpíše každá zmluvná strana, pričom objednávateľ  a zhotoviteľ 

obdržia po tri vyhotovenia. 

 

IX. 

Zodpovednosť za vady, škodu a záruka 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v čase odovzdania vlastnosti dohodnuté 

v zmluve, bolo zhotovené v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými 

normami a nemá vady. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo si tieto vlastnosti zachová 

počas celej záručnej doby, ktorá predstavuje 60 mesiacov od podpísania Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, ak sú v protokole uvedené vady diela, záručná 

doba sa predlžuje o dobu, ktorá uplynie od podpisu protokolu do odstránenia poslednej 

z vád v ňom uvedených.  

2. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vadu najneskôr do 15 pracovných dní 

od jej zistenia. Reklamácia vady musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa 

nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ je povinný vadu oznámenú 

objednávateľom odstrániť vždy bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 pracovných 

dní od doručenia oznámenia objednávateľa, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú 

inak. V prípade vady majúcej za následok havarijný stav diela alebo inak 

bezprostredne ohrozujúcej majetok objednávateľa alebo tretích osôb, je zhotoviteľ 

povinný odstrániť vadu okamžite.  

3. Právo voľby konkrétneho nároku v súvislosti s vyskytnutou vadou patrí 

objednávateľovi. Podľa voľby objednávateľa, zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť 

opravou alebo výmenou vadnej časti diela alebo dodaním chýbajúcej časti diela, alebo 

bude poskytnutá primeraná zľava, vyjadrujúca i výšku škody. Všetky náklady 

odstránenia vady znáša zhotoviteľ.  
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4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prednostne odstraňovať vady mimo prevádzkového času, to 

znamená mimo času, keď je dielo prístupné pre verejnosť, pričom bude znášať všetky 

náklady spojené so sprístupnením miesta plnenia predmetu diela, resp. v prípade, že 

nie je možné vady odstrániť mimo prevádzkového času, zaväzuje sa znášať náklady, 

ktoré v súvislosti s obmedzením prevádzky objednávateľovi vzniknú. 

5. Zhotoviteľ je iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa oprávnený 

poveriť opravou, odstránením vady, alebo výmenou vadnej časti diela tretiu osobu – 

subdodávateľa a to najmä takej časti diela, ktorá je vecne alebo profesijne samostatná 

a ktorej oprava, výmena alebo zhotovenie osobitným subdodávateľom je účelnejšie 

ako zhotoviteľom. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, čo zhotoviteľ objednávateľovi musí na základe 

jeho požiadavky preukázať. 

6. O odstránení vady zhotoviteľom, ktorá je uvedená v protokole alebo ktorá sa objaví po 

odovzdaní a prevzatí diela v rámci záruky za dielo, spíšu objednávateľ a zhotoviteľ 

záznam, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. 

7. Ak je zhotoviteľ v omeškaní  s odstránením vady, objednávateľ je oprávnený odstrániť 

vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby a na účet zhotoviteľa. 

 

X. 

Sankcie 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela 

ako celku podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi právo uplatniť si voči 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z ceny diela bez DPH, stanovenej 

v tejto zmluve, za každý začatý deň omeškania s odovzdaním diela. 

2. Objednávateľ má právo na zaplatenie ďalšej zmluvnej pokuty vo výške 0,3% z ceny 

diela za každý deň omeškania aj v prípade, ak sa zhotoviteľ o viac ako tri dni dostane 

do omeškania s akýmkoľvek termínom stanoveným v Podrobnom harmonograme 

realizácie diela. 

3. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov 

oznámených objednávateľom počas realizácie diela, pri preberaní diela 

objednávateľom, alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, alebo 

zistených pri kolaudácií, alebo v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,-€ za každý aj začatý deň omeškania 

až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne.  

4. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, bude realizovať dielo bez použitia 

predpísaných osobných ochranných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, pracovný 

odev, ochranná prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty a pod.), má 

objednávateľ právo na zaplatenie ďalšej zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 

150,-€ za každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u jedného 

pracovníka zhotoviteľa. 

5. V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vyprataním staveniska, má 

objednávateľ právo uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 300,-€ za každý 

deň omeškania s jeho vyprataním.  

6. Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela 

alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných 

a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie ďalšej zmluvnej pokuty 

zhotoviteľom vo výške 250,-€ za každé preukázateľne zistené požitie alkoholu alebo 
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inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ 

má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela 

pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných či psychotropných látok, musí 

bezodkladne opustiť objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený 

vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.  

7. Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má 

objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% zo sumy 

zhotoviteľom riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom. 

8. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku 

akéhokoľvek druhu vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok 

z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej čiastky za každý týždeň omeškania.  

9. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných 

strán na náhradu škody v plnom rozsahu a to ja keby táto presahovala výšku zmluvnej 

pokuty. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné 

povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto 

zmluvy. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

11. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú najmä tieto prípady: 

➢ Ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela 

neplnením stanovených postupových termínov v zmysle Podrobného 

harmonogramu realizácie diela o viac ako 14 kalendárnych dní, 

➢ Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade 

s touto zmluvou a/alebo ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať dielo 

a stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve a/alebo technologickými postupmi, určenými platnými normami alebo 

Projektovou dokumentáciou pre realizáciu diela. Musí ísť o vady, na ktoré bol 

zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovovania diela písomne 

upozornený a ktoré napriek tomuto upozorneniu zhotoviteľ neodstránil 

v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu objednávateľom, 

➢ Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude preukázateľne 

nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho 

strane, nebude dodržaný, 

➢ Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa opakovane porušili ktorúkoľvek 

povinnosť, uvedenú v tejto zmluve, napriek tomu, že boli objednávateľom 

písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornení 

na predchádzajúce porušenie niektorej z povinnosti,  

➢ Ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi na jeho výzvu uzavretie alebo 

trvanie zmluvy o poistení v zmysle ustanovení tejto zmluvy, 

➢ Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo je zhotoviteľ 

v likvidácií, 

➢ Ak bude objednávateľ meškať s plnením si svojich finančných záväzkov, 

vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 

kalendárnych dní.  

12. Objednávateľ je oprávnený započítať pohľadávku zhotoviteľa voči objednávateľovi (a 

to aj v prípade, že táto pohľadávka ešte nie je splatná) so svojimi pohľadávkami voči 

zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených zhotoviteľom alebo sankcií 

voči zhotoviteľovi, alebo z iných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi 

a zhotoviteľ k tomu týmto dáva objednávateľovi svoj súhlas. 
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13. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť podľa tejto zmluvy 

a objednávateľovi bude v tejto súvislosti vyrubená sankcia zo strany štátnych alebo 

daňových orgánov, zhotoviteľ je povinný vyrubenú sankciu uhradiť objednávateľovi 

v plnej výške do 10 pracovných dní od doručenia jej vyúčtovania. 

14. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, 

výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene 

diela, s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné 

pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na 

strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré 

mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme 

zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy, je zhotoviteľ povinný na 

žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke 

alebo iné práva k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už 

nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám, stavebným dielcom a to za 

obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí. 

XI. 

Doručovanie 

 

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, 

výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len “písomnosť“), 

musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany 

uvedenú v záhlaví zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. 

Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne 

informovať druhú zmluvnú stranu do 5-tich dní odvtedy, ako zmena nastala. Do 

splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú 

známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie. 

2. Písomnosť možno doručiť i jej odovzdaním osobe oprávnenej prijímať písomnosti 

v mene príslušnej zmluvnej strany. 

3. Písomnosť doručovaná prostredníctvom pošty alebo zasielateľskej služby sa považuje 

za doručenú: 

➢ V deň prevzatia zásielky zmluvnou stranou, ktorá je adresátom, 

➢ V deň, kedy zmluvná strana, ktorá je adresátom, odmietne zásielku prevziať, 

➢ Najneskôr však v tretí pracovný deň po preukázateľnom odoslaní písomnosti 

doporučenou zásielkou na adresu zmluvnej strany, ktorá je adresátom zásielky.  

XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu v peňažných 

ústavoch, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne 

druhej strane, v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené 

správne. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno robiť iba vo forme písomných 

dodatkov dojednaných zmluvnými stranami, pričom prejavy vôle zmluvných strán 

musia byť zachytené na tej istej listine.  

3. Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo výkladu tejto zmluvy budú predmetom 

rokovania medzi zmluvnými stranami, na návrh niektorej zo zmluvných strán tak, aby 
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zmluvné strany dospeli k dohode. V prípade, ak nedôjde k dohode, na riešenie sporu 

bude príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

5. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že mu nebude doručené 

kladné stanovisko na výstavbu bytov z MDVaRR SR a kladného stanoviska o 

poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠFRB.  

6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve 

vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tejto zmluvy, že zmluva 

nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných a nápadných 

podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na 

znak jej súhlasu ju podpísali.  

8. Prílohami tejto zmluvy, ako jej neoddeliteľnej súčasti, sú: 

 

Príloha č. 1 – Ponuka zhotoviteľa (rozpis zmluvnej ceny) 

Príloha č. 2 - Základný harmonogram výstavby 

Príloha č. 3 – Zoznam kľúčových odborníkov 

 

 

 

V Smolinskom, dňa .......................................................... 

 

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

 

 

 

 

Za objednávateľa:                                                          Za zhotoviteľa: 

 

 

 

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

MVDr. Peter Betták                                                     Meno a priezvisko, titul 

starosta                                                                          funkcia 

 

 

 

 

**** 
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DOTAZNÍK UCHÁDZAČA  

 

Predmetný dotazník uchádzača tvorí prílohu dokumentov, ako osobitný dokument pre 

uchádzača, ktorý predkladá v rámci ponuky a bude slúžiť pri otváraní ponúk – zverejní 

sa pri otváraní ponúk: 

 

 

Identifikačné údaje uchádzača  

 

 

Poznámka  

 

 

Názov organizácie 

  

 

Sídlo 

  

 

IČO 

  

 

DIČ 

  

 

Bankové spojenie 

  

 

Číslo účtu 

  

 

Meno štatutára 

  

 

Telefónne číslo 

  

 

Faxové číslo 

  

 

Emailová adresa 

  

 

www.stránka 

  

 

Kontaktná osoba 

  

 

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

 

Spracoval: .........................................................................  

 

Schválil: ........................................................................... 

 

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi, uvedenými v ostatných 

častiach ponuky. V prípade rozdielnych údajov som si vedomý, že moja ponuka bude zo 

súťaže vylúčená. 

 

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

podpis a pečiatka štatutára 

**** 
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A.2 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  

 

 

Verejným obstarávateľom vyhlásené verejné obstarávanie na predmet zákazky s názvom 

„Nájomné byty" s finančným limitom podlimitnej zákazky s postupom zadávania 

podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa ustanovení zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. 

 

VYPLNÍ UCHÁDZAČ: 

 

 

Názov, obchodné meno uchádzača : 

 

 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

 

 

 

IČO uchádzača: 

 

 

 

Kontaktná osoba uchádzača : 

(meno, telefónne číslo a emailová adresa) 

 

 

 

Kritérium  

Cena v EUR s DPH 

 

Plnenie kritéria 

Maximálny počet bodov 80 sa pridelí 

ponuke uchádzača s najnižšou 

navrhovanou cenou v EUR s DPH a pri 

ostatných ponukách sa určí úmerou 

Bez DPH: 

20% DPH: 

s DPH : 

 

 

Kritérium 

Lehota dodania stavebných prác 

Plnenie kritéria 

Maximálny počet bodov 20 sa pridelí 

ponuke uchádzača s najnižšou 

navrhovanou lehotou dodania a  pri 

ostatných ponukách sa určí úmerou 

Počet týždňov 
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V ........................................, dňa............................... 

 

 

 

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných 

častiach ponuky. V prípade rozdielnych údajov som/sme si vedomý/í, že moja/naša 

ponuka bude z verejnej súťaže vylúčená! 

 

 

 

 

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

 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

 

 

 

 

 

**** 
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TABUĽKA č. 1 - ROZPIS PONUKOVEJ CENY 

 

 

Verejným obstarávateľom vyhlásené verejné obstarávanie na predmet zákazky s názvom 

„Nájomné byty" s finančným limitom podlimitnej zákazky s postupom zadávania 

podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa ustanovení zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. 

 

VYPLNÍ UCHÁDZAČ: 

 

 

Názov, obchodné meno uchádzača : 

 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

 

 

IČO uchádzača: 

 

 

Kontaktná osoba uchádzača : 

(meno, telefónne číslo a emailová adresa) 

 

 

P. č. Rozsah predmetu Ponuková cena 

bez DPH 

DPH Ponuková cena 

s DPH 

1. vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre stavebné 

povolenie a realizáciu 

 

   

2. rozpočet stavby 

 

   

3. inžinierska činnosť - 

zabezpečenie súčinnosti pri 

stavebnom povolení, vrátane 

príslušných podkladov, 

stanovísk a vyjadrení 

   

4. výkon autorského dozoru 

 

   

5. realizácia stavby - bytový dom 

s celkovým počtom 12 

bytových jednotiek (bytov) 

   

6. Porealizačné  zameranie 

stavby a inžinierskych sietí 
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7. vypracovanie geometrického 

plánu pre zápis do listu 

vlastníctva 

 

   

8. vypracovanie projektu 

skutočného vyhotovenia stavby 

 

   

9. inžinierska činnosť - 

zabezpečenie súčinnosti pri 

kolaudačnom rozhodnutí, 

vrátane príslušných dokladov, 

stanovísk a vyjadrení 

   

10. SO 01 bytový dom -  

12 bytových jednotiek 

 

   

11. SO 02 prípojka NN  

 

   

12. SO 03 vodovodná prípojka 

 

   

13. SO 04 plynová prípojka 

 

   

14. SO 05 kanalizačná prípojka + 

žumpa 

 

   

15. SO 06 prístupové komunikácie 

s verejným osvetlením 

 

   

16. SO 07 odstavné plochy - 

parkoviská. 

 

   

17. SPOLU 

 

   

 

 

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

 

 

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných 

častiach ponuky. V prípade rozdielnych údajov som/sme si vedomý/í, že moja/naša 

ponuka bude z verejnej súťaže vylúčená! 

 

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

 

                                                                              Pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

 

 

 

**** 
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A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA  

 

 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 44 ZVO stanovil na vyhodnotenie ponúk najlepší pomer 

ceny a kvality a určil nasledovné kritériá a ich váhy: 

 

 

Kritérium  

 

 

Váha v bodoch 

 

Cena v EUR s DPH 

 

 

80 

 

Lehota dodania  

 

20 

 

 

Pravidlá uplatnenia kritérií – Pomerová metóda: 

 

1. CENA V EUR S DPH  

 

Hodnotenie ponúk v rámci tohto kritéria sa uskutoční pomerovým hodnotením, pričom čím 

nižšiu celkovú cenu v EUR s DPH  uchádzač ponúkne, tým vyšší počet bodov získa ponuka 

za toto kritérium. Maximálny počet bodov, ktorý je 80, sa pridelí ponuke uchádzača 

s najnižšou navrhovanou  cenou  s DPH  a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. 

Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny s DPH 

a navrhovanej ceny s DPH vyhodnocovanej ponuky prenásobený maximálnym počtom bodov 

za uvedené kritérium (80 bodov). Takto vypočítané hodnoty bodov ostatných ponúk sa 

zaokrúhlia na dve desatinné miesta.  

 

K1 = (cena min./cena návrh) * body max 

 

2. LEHOTA DODANIA 

 

Hodnotenie ponúk v rámci tohto kritéria sa uskutoční pomerovým hodnotením, pričom čím 

nižšiu lehotu dodania uchádzač ponúkne, tým vyšší počet bodov získa ponuka za toto 

kritérium. Maximálny počet bodov, ktorý je 20, sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou 

lehotou dodania a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ostatných ponúk sa 

vyjadrí ako podiel najnižšej lehoty dodania a navrhovanej lehoty dodania vyhodnocovanej 

ponuky prenásobený maximálnym počtom bodov za uvedené kritérium (20 bodov). Takto 

vypočítané hodnoty bodov ostatných ponúk sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta.  

 

K2 = (min. lehota dodania/lehota dodania návrh) * body max 

 

Každý člen komisie vyhodnocuje každú ponuku samostatne. Pri každej ponuke člen komisie 

urobí výslednú hodnotu hodnotenia (bodov) každej ponuky podľa stanoveného algoritmu 

hodnotenia kritérií.  
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Následne komisia vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk. Výsledné hodnoty hodnotenia 

(bodov) jednotlivých ponúk od členov komisie sa spočítajú. Úspešným uchádzačom v tejto 

verejnej súťaži sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia 

jednotlivých členov komisie dosiahne najvyššie bodové ohodnotenie.  

 

Úspešná ponuka  

 

Ohodnotenie ponúk vykoná každý hodnotiteľ nezávisle, pričom, musí rešpektovať pravidlá 

uplatnenia kritérií podľa tejto časti súťažných podkladov.  

 

Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorá v celkovom hodnotení, t.j. po pridelení 

bodov za stanovené kritériá a všetkých hodnotiteľov, získa najvyšší počet bodov. Úspešnosť, 

resp. neúspešnosť ostatných ponúk sa stanoví podľa počtu získaných bodov.  

 

V prípade, ak uchádzač vo svojom návrhu na plnenie kritérií uvedie pri akomkoľvek kritériu 

hodnotu „0“, bude jeho ponuka považovaná za ponuku danú v rozpore s týmito súťažnými 

podkladmi a bude vylúčená z procesu hodnotenia ponúk. 

 

V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých ponúk v celkovom hodnotení – na pozícii 

úspešnosti – sa úspešnosť ponuky určí podľa kritéria č. 1 (najnižšej ceny v EUR s DPH). 

 

Toto pravidlo bude použité len v prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých ponúk v 

celkovom hodnotení – na pozícii úspešnosti. 

 

Verejný obstarávateľ po ukončení vyhodnotenia úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho 

ponuka sa prijíma a neúspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku neprijíma.  

 

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 


