Mesto Nováky
Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
IČO: 00318361, DIČ: 2021117775
IBAN: SK69 5200 0000 0000 0864, SWIFT: OTPVSKBX
web: http://www.novaky.sk/
e-mail: novaky@novaky.sk, prednosta@novaky.sk

VÝZVA
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
s názvom:

„REKONŠTRUKCIA TRENČIANSKEJ ULICE - OPAKOVANÁ“
/uskutočnenie stavebnej práce/
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mesto Nováky
Sídlo:
Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
Tel.:
+421 46 512 15 11
Fax:
+421 46 546 12 19
Web:
http://www.novaky.sk/
IČO:
00 318 361
DIČ:
20 21 211 775
IČ DPH:
nie je platcom DPH
Štatutárny zástupca:
RNDr. Daniel DANIŠ, primátor
Kontaktná osoba za
verejného obstarávateľa:
Ing. arch. Miloslav ŠIMÁNEK, manažér pre investičné
a projektové plánovanie
Mobil:
+421 940 636 387
E-mail:
miloslav.simanek@novaky.sk
Kontaktná osoba
ohľadom verejného
obstarávania:
Ing. Zdeněk BENEŠ
Mobil:
+421 903 286 687
E-mail:
bmsenergy@centrum.sk

2.

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, ktoré obsahujú realizáciu novej
vozovky, realizáciu systému odvodnenia dažďových vôd na základe hydrotechnického
výpočtu kapacity potrubia s navrhnutím vhodného prierezu odtoku DN z hľadiska
možných slonových pomerov. Do výpočtu zohľadniť vodo-zádržné opatrenie predmetnej
ulice , ako aj ostatné plochy spádových častí dotknutých parciel, z ktorých povrchová
voda bude v čase dažďov odôvodnená do rieky Nitra. Zaústenie odvodnenia
povrchových vôd z ulice, do už zrealizovaného výpustu, ktorý bol realizovaný v rátane
vodo-zádržných opatrení koryta rieky Nitry. Ďalej verejný obstarávateľ požaduje
realizáciu ľavostranného chodníka pre obyvateľov predmetnej ulice, realizáciu
prípojného bodu kanalizácie pre rodinný dom na parcele 727, realizáciu prípojného bodu
plánovanej splaškovej kanalizácie DN 300 pre ulicu Dukliansku do šachty nachádzajúcej
sa v osi ulice Trenčianskej. Obrysové časti komunikácie budú realizované pomocou
cestných obrubníkov. V mieste vjazdov do rodinných domov realizovať nábehové
obrubníky. Sklony potrebné zosúladiť v rámci realizácie ľavostranného chodníka
realizovaného z dlažby. Uchádzač je povinný dodržať požiadavky na ochranu sieti
dotknutých správcov sietí (ako je napr. ručný odkop okolo plynu), Podrobné
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vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe k tejto výzvy označenej ako Príloha
k výzve č. 1 Opis predmetu zákazky.
3.

Druh zákazky:
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

4.

Spoločný slovník verejného obstarávania (CPV):
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka,
prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania:
Hlavný slovník:
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest
45232424-0 Stavebné práce na kanalizačných odtokoch na splaškové vody
45232452-5 Odvodňovacie práce
45233142-6 Práce na oprave ciest
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
45233222-1 Dláždiace práce
45233260-9 Stavebné práce na stavbe ciest pre chodcov

5.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je stanovená súlade s ustanovením § 6
zákona o verejnom obstarávaní vo výške maximálne 85.500,00 EUR bez DPH.

6.

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje:
- Zabezpečiť vypracovanie projekčných prác a predprípravných prác na realizáciu
(aktuálne zameranie, zistenie ochranných pásiem, atď.).
- Zabezpečiť oslovenie správcov dotknutých sietí, ich vytýčenie a uhradiť poplatky
za predmetné vytýčenie.
- Uskutočniť realizáciu stavebných prác v rozsahu realizácie diela,
predprípravných prác, hlavných stavebných prác, požiadaviek uvedených v
opisu predmetu zákazky alebo požiadaviek uvedených v tejto výzve, dopravy,
odvozu odpadu a likvidácia odpadu.
- Zabezpečiť vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia diela.

7.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
7.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
7.2 Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý požadovaný rozsah predmetu zákazky.

8.

Variantné riešenie
8.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu
k požadovanému predmetu zákazky.
8.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude
zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

9.

Zdroj finančných prostriedkov:
9.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov (z rozpočtu) verejného
obstarávateľa.
9.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby na
plnenie zmluvy.
9.3 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
9.4 V zmysle zákona o cenách sa považuje zmluvná cena uvedená v ponuke
uchádzača za cenu maximálnu a pevne danú.
9.5 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR
s presnosťou na dve desatinné miesta.
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9.6 Uchádzačom uvádzané ceny budú vyjadrené v EUR s DPH.
9.7 Do ceny musí uchádzač zahrnúť všetky náklady, ktoré predpokladá v súvislosti s
predmetom zákazky.
9.8 Ceny navrhované uchádzačom musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom
bola podaná cenová ponuka verejnému obstarávateľovi.
9.9 Platobné podmienky a spôsob fakturácie sú bližšie uvedené v Obchodných
podmienkach poskytnutia predmetu zákazky v prílohe č. 3 k výzve Obchodné
podmienky verejného obstarávateľa.
10.

Typ zmluvy
Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo uzatvorená
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

11.

Termín a miesto uskutočnenie stavebných prác
Termín: Obdobie do 100 pracovných dní od začatia prác.
Miesto: Mesto Nováky, Mestský úrad Nováky, rekonštrukcia ulice Trenčianskej na
strane Horných Leloviec v meste Nováky.

12.

Dorozumievanie a vysvetľovanie
12.1 Dorozumievanie medzi záujemcami a verejným obstarávateľom sa bude
uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty alebo prostredníctvom
elektronických prostriedkov (e-mailom).
12.2 Žiadosť o vysvetlenie jednotlivých bodov obsahu požiadaviek zadávania
zákazky určených verejným obstarávateľom, môže záujemca doručiť kontaktnej
osobe ohľadom verejného obstarávania a to niektorým z uvedených spôsobov:
a) na adresu: Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
b) na e-mailovú adresu: bmsenergy@centrum.sk
Osoba zodpovedná za vysvetľovanie: Ing. Zdeněk BENEŠ, mobil:
+421 903 286 687.
12.3 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v
tejto výzve, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom
najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predloženie cenových
ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s výzvou.

13.

Obhliadka predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku. Termín obhliadky si uchádzač dohodne
s kontaktnou osobou za verejného obstarávateľa: Ing. arch. Miloslav ŠIMÁNEK,
manažér pre investičné a projektové plánovanie, Mobil: +421 940 636 387.

14.

Požiadavky na cenovú ponuku
14.1 Cenová ponuka musí byť predložená v slovenskom, prípadne českom jazyku.
V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského.
Cenová ponuka, ktorá nebude takto predložená nebude hodnotená.
14.2 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti so sídlom
mimo územia SR, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia
byť preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom
jazyku.
14.3 Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka bola zviazaná pevnou väzbou, ktorá
nie je rozoberateľná, všetky listy v ponuke boli očíslované a parafované, aby sa
zabránilo manipulácii a porušeniu postupnosti dokladov.
14.4 Titulná strana, bude obsahovať obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO,
kontaktné údaje o osobe oprávnenej konať v mene uchádzača, predmet
zákazky, dátum vypracovania cenovej ponuky.
14.5 Súpis predložených dokladov a dokumentov ponuky.
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14.6 Ak verejný obstarávateľ zistí, že ponuka je neúplná, nebude hodnotená a bude
vylúčená.
14.7 Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača v súlade s
výpisom z Obchodného registra resp. zo Živnostenského registra, resp. osobou
písomne poverenou štatutárnym orgánom na tento účel. Originál dokumentu
preukazujúci oprávnenie osoby podpísať ponuku musí byť v takomto prípade
súčasťou cenovej ponuky.
14.8 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť
verejného obstarávateľa upozorní v cenovej ponuke. V prípade, že uchádzač nie
je platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH vo vzťahu na §
3 ods. 3 zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v platnom znení.
14.9 V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu
zákazky.
14.10 V prípade, ak uchádzač bude mať sídlo mimo územia Slovenskej republiky,
verejný obstarávateľ skontroluje, či bola ponuka vyčíslená v cene bez DPH.
V prípade, ak verejný obstarávateľ bude podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k ponuke DPH platnú v Slovenskej
republike.
15.

Obsah cenovej ponuky
15.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
▪ Vyplnený formulár Identifikačné údaje uchádzača (Príloha k výzve č. 5)
▪ Vyhlásenie uchádzača (Príloha k výzve č. 6)
▪ Doklady na splnenie podmienok účasti
▪ Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha k výzve č. 7)
▪ Odporúčaný vzor textu na vonkajšom obale cenovej ponuky (Príloha k výzve
č. 8)
▪ Návrh Zmluvy o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení.
15.2 Doklady tvoriace obsah ponuky musia byť v ponuke predložené ako originály
alebo ich úradne osvedčené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak.
15.3 Dokumenty uvedené v Obsahu ponuky musia byť podpísané uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača okrem dokladov na splnenie
podmienok účasti.

16.

Lehota a miesto predkladania cenových ponúk:
16.1 Uchádzač predloží cenovú ponuku v uzatvorenom označenom obale, ktorý
bude obsahovať:
▪ názov a adresu verejného obstarávateľa
▪ názov alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
▪ označenie „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“
▪ označenie heslom verejného obstarávania: „Trenčianska ulica“
Uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom pošty alebo osobne v lehote
do 30.04.2018 do 14:00 hod. na adresu: Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10,
972 71 Nováky, Slovenská republika, kontaktná osoba: Ing. Arch. Miloslav
Šimánek, manažér pre investičné a projektové plánovanie, Mobil: +421 940
636 387.
16.2 V prípade, že uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, pre dodržanie lehoty na predkladanie ponúk je rozhodujúci termín
doručenia verejnému obstarávateľovi.
16.3 Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude
hodnotená a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
16.4 Cenová ponuka, ktorá nebude úplná, t. j. nebude obsahovať požiadavky na
cenovú ponuku, doklady k podmienkam účasti a ostatné náležitosti v zmysle
tejto výzvy, nebude hodnotená a bude vylúčená.
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17.

Preskúmanie cenových ponúk
17.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú
náležitosti uvedené v bode 15. Obsah cenovej ponuky výzvy a zodpovedajú
požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve.
17.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo
výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo
výzve, prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie. Ostatné
ponuky uchádzačov budú z verejného obstarávania vylúčené.

18.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky
18.1 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní sa bude
posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v prílohe č.
2 Podmienky účasti uchádzačov tejto výzvy.
18.2 Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti alebo predloží neplatné doklady
alebo poskytne nepravdivé informácie alebo pozmenené informácie, bude z
verejného obstarávania vylúčený.
18.3 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením
dôvodu vylúčenia.
18.4 Ponuky sa vyhodnocujú z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a verejný obstarávateľ
vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky uvedené vo výzve.
18.5 V rámci vyhodnotenia cenových ponúk si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo
požiadať uchádzačov o vysvetlenie cenovej ponuky, resp. overiť si niektoré
údaje a skutočnosti uvedené v ponuke.

19.

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
19.1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia
ponúk, vrátane poradia uchádzačov.
19.2. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému
uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

20.

Obchodné podmienky a uzavretie zmluvy
20.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom.
20.2 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s ponukou predloženou
úspešným uchádzačom.
20.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, a to v lehote do
10 kalendárnych dní, ak boli zo strany verejného obstarávateľa písomne
vyzvaní k podpisu zmluvy a to listom Výzva na poskytnutie súčinnosti
potrebnej na uzavretie zmluvy.
20.4 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne súčinnosť
pre uzavretie zmluvy, zmluva môže byť uzavretá s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v
poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne riadnu súčinnosť pre
uzavretie zmluvy, zmluva môže byť uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil
ako tretí v poradí.

21.

Doplňujúce informácie
21.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky
znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi.
21.2 Predložením cenovej ponuky ešte nevzniká právny nárok na uzavretie
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zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný uchádzač
písomne vyzvaný zo strany verejného obstarávateľa.
21.3 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z
nasledovných dôvodov:
▪ ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti,
▪ ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám
vo výzve na predloženie cenovej ponuky,
▪ ak návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk bude vyšší ako finančné
prostriedky schválené verejným obstarávateľom na uvedený predmet zákazky
v pláne výdavkov na príslušný kalendárny rok,
▪ ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
21.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
▪ doplniť Výzvu,
▪ zmeniť Výzvu,
▪ zrušiť vyhlásenú Výzvu,
▪ predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk.
V Novákoch, dňa 16.04.2018

___________________________
RNDr. Daniel DANIŠ, v. r.
primátor
mesta Nováky
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Príloha k výzve č. 1
Opis predmetu zákazky
Hlavným cieľom plánovanej rekonštrukcie ulice Trenčianskej je:
uskutočnenie stavebných prác, ktoré obsahujú realizáciu novej vozovky, realizáciu systému
odvodnenia dažďových vôd na základe hydrotechnického výpočtu kapacity potrubia s
navrhnutím vhodného prierezu odtoku DN z hľadiska možných slonových pomerov. Do
výpočtu zohľadniť vodo-zádržné opatrenie predmetnej ulice , ako aj ostatné plochy
spádových častí dotknutých parciel, z ktorých povrchová voda bude v čase dažďov
odôvodnená do rieky Nitra. Zaústenie odvodnenia povrchových vôd z ulice, do už
zrealizovaného výpustu, ktorý bol realizovaný v rátane vodo-zádržných opatrení koryta rieky
Nitry. Ďalej verejný obstarávateľ požaduje realizácia ľavostranného chodníka pre obyvateľov
predmetnej ulice, realizáciu prípojného bodu kanalizácie pre rodinný dom na parcele 727,
realizáciu prípojného bodu plánovanej splaškovej kanalizácie DN 300 pre ulicu Dukliansku
do šachty nachádzajúcej sa v osi ulice Trenčianskej. Obrysové časti komunikácie budú
realizované pomocou cestných obrubníkov. V mieste vjazdov do rodinných domov realizovať
nábehové obrubníky. Sklony potrebné zosúladiť v rámci realizácie ľavostranného chodníka
realizovaného z dlažby.
Technická poznámka:
Spádovanie cesty a návrh odvodnenia je v kompetencii uchádzača.
Projekt je potrebné spracovať projektantom v odbore projektovanie ciest a odvodnenia ciest
(do ponuky verejný obstarávateľ žiada predložiť osvedčenie projektanta).
Doba realizácie diela je 100 pracovných dní.
Doba spracovania technického prevedenia ulice Trenčianskej je 30 dní od podpisu zmluvy.
Do 15 dní od podpisu zmluvy zhotoviteľ predloží mestu technický návrh riešenia ulice
Trenčianskej na odsúhlasenie.
Uchádzač garantuje že predložená cena v rámci ponuky obsahuje všetky náležitosti ktoré
zabezpečí na bezproblémovú realizáciu diela.
Na predmetnú akciu bol vydaný súhlas – súhlasné stanovisko ,,ohlásenie stavebných úprav“
príslušným stavebným úradom na základe predloženej pôvodnej dokumentácie. Nakoľko
mesto v minulosti malo spracovanú dokumentáciu ktorá neodzrkadľuje 100% skutkový stav
je potrebné aby uchádzač predložil spôsob, akým je schopný odborne zrealizovať predmetnú
požiadavku mesta Nováky. Z tohto dôvodu ale aj nových skutočností je výzva pripravená
znovu.
Verejný obstarávateľ rokoval o podmienkach zamerania sieti. Správca plynu vydal vyjadrenie
k zameraniu existujúcej siete, kde požaduje v prípade výkopových prác ručný výkop do
vzdialenosti 1m. Uchádzač má povinnosť akceptovať požiadavku správca plynu a ručné
výkopové práce naceniť do cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác.
V danej lokalite sú pripojené 3 rodinné domy okrem už spomenutého rodinného domu na
parcele 727 na kanalizačnú sieť ktorú si v minulosti realizovali svojpomocne. V prípade
zistenia poruchy predmetnej siete požadujeme zhotoviteľa písomne vyzvať predmetných
obyvateľov aby si predmetnú sieť opravili v stanovenom termíne.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky obsahovala:
1) Súpis použitých stavebných technológií (stavebné prevedenie) vrátania súpisu
použitého materiálu na plánovanej rekonštrukcie cesty.
2) Predbežný opis plánovaného odvodnenia dažďových vôd a spôsob realizácie.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby cena za jednotlivé úkony minimálne obsahovala:
1) Cenu vrátane projekčných prác a predprípravných prác na realizáciu (aktuálne
zameranie, zistenie ochranných pásiem, atď),
2) Cenu vrátane oslovenia dotknutých sietí pri vytýčení sietí a poplatky za predmetné
vytýčenie.
3) Cenu vrátane samotnej realizácie diela, predprípravné práce, hlavné stavebné práce,
doprava, odvoz odpadu a likvidácia odpadu.
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4) Cenu vrátane projektu skutočného vyhotovenia.
5) Celkovú garantovanú cenu s DPH a bez DPH.
V Opise predmetu zákazky verejný obstarávateľ z pôvodnej dokumentácie použil pre toto
verejné obstarávanie výkresovú dokumentáciu, ako zakreslenie výpustu do rieky Nitry,
plánovaný ľavostranný chodník rozsah stavebnej časti plánovanej komunikácie.
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Časť výkresovej dokumentácie z pôvodnej projektovej dokumentácií.
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Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy
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Príloha k výzve č. 2
Podmienky účasti uchádzačov
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť nasledovné doklady alebo dokumenty, ktoré budú
slúžiť na posúdenie splnenia podmienok účasti:
A. Aktuálny doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorým uchádzač
preukáže spôsobilosť uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky
(napr.: výpis z Obchodného alebo zo Živnostenského registra). Doklad musí byť
aktuálny ku dňu predloženia cenovej ponuky. Doklad môže uchádzač predložiť
ako fotokópiu, úspešný uchádzač bude povinný verejnému obstarávateľovi
predložiť pred podpisom zmluvy originál, resp. úradne osvedčenú fotokópiu
dokladu. Verejný obstarávateľ za aktuálny doklad uzná aj výpis zo stránky www.orsr.sk
alebo www.zrsr.sk, prípadne inej obdobnej stránky.
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu
k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Požiadavka predložiť aktuálny
doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce vyplynula z potreby zabezpečiť
spoľahlivého uchádzača, odborne a technicky kvalifikovaného, ktorý dokáže zabezpečiť
rozsah predmetnej zákazky v zodpovedajúcej kvalite, objeme a čase, a ktorý má
oprávnenie uskutočňovať stavebné práce v požadovanom rozsahu.
B. Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, (originálne
vyhotovenie alebo úradne osvedčená kópia), v ktorej má uchádzač otvorený resp.
vedený účet.
Verejný obstarávateľ vyžaduje vyjadrenie banky/všetkých bánk, v ktorej/ktorých má
uchádzač vedený účet/účty alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej
republiky alebo zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť si svoje finančné
záväzky, že jeho účet/účty za posledné 3 roky ku dňu vydania potvrdenia neboli v
nepovolenom debete, že v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, že
jeho bežný účet nebol a ani nie je v čase predloženia cenovej ponuky predmetom
exekúcie. Vyjadrenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej
ponuky.
Zároveň uchádzač pripojí čestné vyhlásenie, že v ďalších bankách ako v banke
(bankách), ktorá podľa tohto bodu vydala vyjadrenie, nemá otvorený resp. vedený účet
alebo iné záväzky a že v ostatných bankách nie je v nepovolenom debete a je schopný
plniť si svoje finančné záväzky v prípade splácania úveru. Toto čestné vyhlásenie musí
podpísať oprávnená osoba uchádzača.
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu
k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Požiadavka predložiť vyjadrenie
banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo
zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a
jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného zhotoviteľa stavby, ktorý si plní všetky
svoje záväzky včas a riadne.
C. Uchádzač predloží zoznamom stavebných prác (rovnakého alebo podobného
charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky) uskutočnených za predchádzajúcich
päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom
vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa Zákona o verejnom obstarávaní,
dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa Zákona
o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie
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uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené.
Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného
charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky s celkovým objemom
uskutočnených prác rovnakým alebo vyšším ako 85.000,00 EUR bez DPH.
V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých
uskutočňovanie presahuje stanovené obdobie za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť
cenu iba za tú časť prác, ktoré boli uskutočnené v požadovanom období.
Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru a charakteru ako je
predmet zákazky sa považujú stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii
námestí, peších zón, parkovacích alebo spevnených plôch alebo prejazdov,
výstavba alebo rekonštrukcia prechodov pre peších chodníkov, plôch určených k
aktívnemu oddychu, cyklistické trasy a podobne. Verejný obstarávateľ uzná
referenciu za predpokladu, že boli realizované práce, u ktorých sa aplikovala
pokládka asfaltovej hmoty alebo betónovej dlažby.
Predložený zoznam uskutočnených prác, potvrdený odberateľom, musí obsahovať:
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- názov zákazky/druh prác (stručný opis),
- zmluvnú cenu v EUR bez DPH,
- lehotu výstavby,
- potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní prác podľa obchodných podmienok
- kontaktnú osobu s uvedením mena, tel. čísla, prípadne e-mailu, kde si verejný
obstarávateľ môže overiť uvedené informácie.
Predložený zoznam a potvrdenie od odberateľa musí obsahovať minimálne vyššie
uvedené údaje.
Tieto dokumenty musí podpísať oprávnená osoba uchádzača. Uchádzač predloží k
zoznamu potvrdenia (referenčné listy) v originály alebo úradne overené kópie.
Referencie budú vyjadrené v EUR (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa
hodnota na EUR kurzom ECB platným ku dňu ukončenia a odovzdania predmetného
stavebného diela úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, t. j. s uvedením tohto
dátumu.).
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu
k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Požadovaný zoznam
uskutočnených prác má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky ako aj
preukázanie skúsenosti uchádzača s uskutočnením stavebných prác rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky. Získať prehľad o solídnosti uchádzača
na trhu s možnosťou preverenia kvality uchádzača pri realizácií stavieb zameraných na
výstavbu alebo rekonštrukciu telocvične alebo stavieb s obdobným zameraním v zmysle
opisu predmetu zákazky. Je potrebné, aby boli preukázané skúsenosti uchádzača s
uskutočňovaním prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov bola stanovená s prihliadnutím na
predpokladanú hodnotu zákazky ako aj rozsah a charakter predmetu zákazky.
D. Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii
osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať odbornú prax u osôb a uchádzača
zodpovedných za riadenie stavebných prác nasledovne: uchádzač predloží doklad o
odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a
to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI)
pre výkon stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby, resp.
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rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich
pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie
zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie - táto podmienka sa preukáže
Osvedčením odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, pričom verejný
obstarávateľ uzná aj iný ekvivalent osvedčenia alebo rovnocenné osvedčenia resp.
obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Uchádzač musí predložiť
predmetné osvedčenie, originál, úradne overenú kópiu alebo fotokópiu dokladu s
originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní
odbornej spôsobilosti vydané.
Uchádzač preukáže horeuvedené požiadavky na odborne spôsobilé osoby predložením
nasledovných dokladov:
• životopisom podpísaným držiteľom odbornej spôsobilosti, ktorý bude obsahovať
minimálne: meno a priezvisko príslušnej osoby zodpovednej za riadenie
stavebných prác najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušnej osoby zodpovednej za
uskutočnenie stavebných prác,
• opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné
skúsenosti,
miesto,
mesiac
a
rok
plnenia/zamestnania,
zamestnávateľ/objednávateľ) príslušnej osoby zodpovednej za uskutočnenie
stavebných prác,
• dosiahnutá/získaná odborná kvalifikácia príslušnej osoby zodpovednej za
uskutočnenie stavebných prác a prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu
k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi osoby zodpovednej za uskutočnenie
stavebných prác.
Uchádzač zároveň predloží vyhlásenie osôb zodpovedných za realizáciu zákazky
(stavbyvedúci), že bude zhotoviteľovi k dispozícii počas celej zmluvne dohodnutej lehoty
výstavby.
Verejný obstarávateľ ďalej požaduje predložiť fotokópiu Osvedčenia o odbornej
spôsobilosti na projektovanie v odbore projektovanie ciest a odvodnenia ciest.
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu
k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Primeranosť podmienky verejný
obstarávateľ transformoval do určenej podmienky účasti zabezpečujúcej kvalitné
poskytnutie stavebných prác predmetu zákazky v súlade s platným právnym poriadkom
Slovenskej republiky vo vzťahu k určeným požiadavkám na predmet zákazky a stým
spojenú službu projektových prác. Uchádzač predkladá doklady na splnenie
kvalitatívnych požiadaviek a odborného dohľadu pri uskutočňovaní stavebných prác
a poskytnutých služieb.
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Príloha k výzve č. 3
Obchodné podmienky verejného obstarávania
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Uchádzač predloží v ponuke obchodné podmienky vypracované podľa priloženého
vzoru Zmluvy o dielo (ďalej len „návrh zmluvy“).
Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom
štatutárneho orgánu, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových
vzťahoch. Uchádzač predloží návrh zmluvy spolu s návrhom na plnenie kritéria.
Návrh zmluvy spolu s návrhom na plnenie kritérií uchádzač predloží v ponuke
s uvedením čiastkovej zmluvnej ceny a celkovú cenu za predmet zákazky.
V zmluvných vzťahoch, sa namiesto pojmu záujemca a uchádzač bude uvádzať
zhotoviteľ a namiesto pojmu verejný obstarávateľ sa bude uvádzať objednávateľ.
Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom meniť, upravovať a dopĺňať obchodné
podmienky, okrem bodov, v ktorých sa doplnenie vyžaduje. V prípade, že uchádzač v
predloženej ponuke nedodrží stanovené zmluvné podmienky a požiadavky na predmet
zákazky, bude jeho ponuka vylúčená z verejného obstarávania.
Uchádzač doplní iba údaje označené kurzívou (doplní zhotoviteľ) - vyznačené
predtlačou v návrhu zmluvy a zároveň ocenení položky, ktoré sú súčasťou podkladov k
zákazke.
Uchádzač v ponuke predloží text návrhu zmluvy s oceneným návrhom na plnenie kritérií.
Návrh na plnenie kritérií obsahuje cenu za:
- vypracovanie projekčných prác a predprípravných prác na realizáciu (aktuálne
zameranie, zistenie ochranných pásiem, atď.),
- oslovenie správcov dotknutých sietí, ich vytýčenie a uhradiť poplatky za
predmetné vytýčenie,
- realizáciu stavebných prác v rozsahu realizácie diela, predprípravných prác,
hlavných stavebných prác, požiadaviek uvedených v opisu predmetu zákazky
alebo požiadaviek uvedených v tejto výzve, dopravy, odvozu odpadu a likvidácia
odpadu,
- vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia diela.

NÁVRH ZMLUVY
Zmluva o dielo č. ...... / 2017
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)
Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
BIC:
(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Mesto Nováky
Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
RNDr. Daniel Daniš, primátor mesta Nováky
00318361
2021211775
VÚB, a.s., Retailová pobočka Nováky
SK45 0200 0000 0000 1872 8382
SUBASKBX

a
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Zhotoviteľ:
so sídlom / miestom podnikania:
zapísaný v:
zastúpený:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

ČI. II
Predmet Zmluvy
1.

2.

3.

5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou
starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo Rekonštrukcia Trenčianskej
ulice v požadované kvalite a rozsahu:
▪ vypracovanie projekčných prác a predprípravných prác na realizáciu (aktuálne
zameranie, zistenie ochranných pásiem, atď.),
▪ realizáciu stavebných prác v rozsahu realizácie diela, predprípravných prác,
hlavných stavebných prác, požiadaviek uvedených v opisu predmetu zákazky
alebo požiadaviek uvedených vo výzve, požiadaviek z obhliadky, dopravy,
odvozu odpadu a likvidácia odpadu,
▪ vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia diela,
▪ oslovenie správcov dotknutých sietí, ich vytýčenie a uhradiť poplatky za
predmetné vytýčenie.
▪ článku III. tejto Zmluvy – termínmi plnenia,
(ďalej v texte spolu aj ako „dielo, resp. predmet Zmluvy“).
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou
legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie
a príslušnými STN.
Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez vád a nedorobkov, v súlade s platnými
právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými
dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia
užívaniu diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do
odovzdania a prevzatia diela.

Čl. III
Termín plnenia
1.

Termín plnenia po etapách obsahuje:
1.1 Termín spracovania technického prevedenia
Rekonštrukcie Trenčianskej ulice:
1.2 Termín predloženia technického návrhu
riešenia Rekonštrukcie Trenčianskej ulice:
1.3 Termín odovzdania / prevzatia staveniska:
1.4 Termín začatia prác:
1.5 Termín ukončenia prác:
1.6 Termín odovzdania diela:
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do 30 dní od podpisu Zmluvy
do 15 dní od podpisu Zmluvy
do 10 dní od účinnosti Zmluvy
do 10 dní od prevzatia staveniska
do 100 dní od začatia prác
do 7 dní od ukončenia prác

2.

3.

4.

5.

Zhotoviteľ je povinný bez meškania, vždy písomnou ako aj ústnou formou v rámci
telefonickej komunikácie alebo ústnej komunikácie, informovať objednávateľa o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom
predĺženia lehoty na odovzdanie diela, ako aj o dôvodoch takejto udalosti. Ak dôjde
k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa
odvoláva.
Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prípravných projekčných prác,
hlavných stavebných prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1 bod 1.1 až 1.6,
vykonávané v termínoch podľa ods. 1 tohto článku a termíny plnenia po etapách tvorí
harmonogramu prác. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a
objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1, bode 1.5 tohto článku;
pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela
v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod..
Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo
pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší
pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja..
Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a
zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác
zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods.
1 Obch. zák.

Čl. IV
Miesto vykonania predmetu Zmluvy
Miestom vykonania diela je:
Stavba ležiaca na parcelách: registra „E“ Parcela registra „E“ č. 1-327/1, zapísaná na
liste vlastníctva, druh pozemku orná pôda, Parcely registra „E“ č. 1-326/3, (ostatné
plochy ), zapísané na liste vlastníctva č.3070
Vlastníkom je mesto Nováky vedeným Okresným úradom Prievidza, Katastrálnym
odborom pre k. ú. Nováky, okres Prievidza, obec Nováky. Parcely registra „E“ č. 1325/1, (vodná plocha), zapísané na liste vlastníctva č.3203. Vlastníkom je Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 969 55,
SR (ďalej v texte rekonštrukcia komunikácie, ako „rekonštrukcia“).

Čl. V
Cena diela
1.

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ
zhotoviteľovi
pevne
dojednanú
cenu
za
dielo
vo
výške
................................................................................................................... EUR bez DPH
(slovom.................................................................................................................... EUR),
t. j. ................................................................................................................... EUR
vrátane príslušnej DPH (slovom ............................................................................. EUR).
1.1. V súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. je cena diela stanovená ako
pevná a pre daný rozsah diela podľa Návrhu na plnenie kritéria nebude
bezdôvodne menená.
1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa
zaokrúhleného na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a
ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ. Za práce
naviac sa nepovažujú práce, ktoré zhotoviteľ opomenul zahrnúť do cenovej
ponuky v rámci verejného obstarávania alebo zhotoviteľ na ne neupozornil pred
podpisom zmluvy, hoci so zadaným dielom súvisia, alebo práce uložené
správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác. Zmluvné strany
25

2.

3.

4.

sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka
v platnom znení, t. j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je
možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva
všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa ZoD a zhotoviteľ nemá
nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania
povinností pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady
znáša zhotoviteľ.
V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú
dojednané v tejto Zmluve.
Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád
a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a
jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak.
V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných
a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela. Zhotoviteľ prehlasuje, že do ceny sú zahrnuté všetky práce,
ktoré nie sú jednoznačne špecifikované, ale ktoré by mal zhotoviteľ na základe svojich
odborných znalostí predpokladať.

Čl. VI
Financovanie, fakturácia a platenie
1.
2.

3.

4.

5.

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu,
spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude platiť dojednanú cenu za dielo
čiastkovo, vždy po uplynutí dvojmesačného obdobia, na základe výkazu skutočne
zrealizovaných prác, poskytnutých služieb a tovarových dodávok zhotoviteľa,
odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v zmluve
oprávnenou (ďalej len „výkaz tovarov, služieb a prác“), a to na základe - jednotlivých
čiastkových daňových dokladov - faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými
predpismi platnými v čase ich vystavenia.
Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti každého
jednotlivého výkazu tovarov, služieb a prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní
od predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany
objednávateľa, vystaví zhotoviteľ čiastkovú faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije
tento výkaz tovarov, služieb a prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného
denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto
podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ
s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so
zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej
miere. Ak nedôjde celkovo k dohode, tak sporné položky budú riešené v rámci ďalšej
faktúry, pokiaľ nebudú objednávateľom celkom oprávnene odmietnuté.
Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry za dielo je zhotoviteľ
oprávnený vystaviť najskôr po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu
tovaru, služieb a prác, a to najskôr v piaty deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom boli práce a dodávky skutočne a oprávnene zrealizované. Tieto jednotlivé
čiastkové faktúry, ako aj nižšie uvedenú konečnú faktúru, je zhotoviteľ povinný doručiť
objednávateľovi, spolu so všetkými prílohami v tejto zmluve uvedenými, ako aj
s fotodokumentáciou zrealizovaných prác, poskytnutých služieb a zabudovaných
materiálov.
Konečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená do 15 kalendárnych dní po podpise
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, a po odovzdaní všetkých potrebných dokladov,
podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto zmluvy. Konečná faktúra je súčasne
prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie
finančné požiadavky.
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6.

7.
8.

9.

Zmluvné strany si výslovne dohodli splatnosť ktorejkoľvek faktúry 30 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi, v súlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zákonníka.
Každá jednotlivá faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj
vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe
súpisov tovarov, služieb a prác.
Zaplatením ktorejkoľvek faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu
objednávateľa.
V prípade vrátenia ktorejkoľvek faktúry zhotoviteľa objednávateľom, pre chybné
vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona,
resp. v prípade absencie príloh v zmysle tejto zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť
v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou
v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej
strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod
následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek
zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Čl. VII
Stavenisko
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III
tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska“;
pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň.
Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska.
Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou
prípadných podzemných vedení na stavenisku, dopravnou situáciou, verejnou zeleňou
a inými cudzími objektmi, a dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich
poškodeniu.
Zhotoviteľ zabezpečí POV- plán organizácie výstavby pred zahájením stavebných prác.
Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný
poriadok pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a
bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa
k znečisteniu priľahlých komunikácii a plochy, a to i mimo areálových či iných plôch, je
zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť. Ak poruší zhotoviteľ
povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom
denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, je objednávateľ
oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok na náklady zhotoviteľa.
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom
v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby.
Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor, čo berie zhotoviteľ na
vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä
sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem
a iných právnych predpisov.
▪ Stavebnotechnický dozor objednávateľa budú vykonávať: Ing. arch. Miloslav
Šimánek ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi
zhotoviteľovi vopred.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich
dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a robiť okamžité
opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho
stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň
prevzatia staveniska.
Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu
a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov,
ak sa zhotovenie predmetu zmluvy budú podieľať.
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9.

10.

11.

12.

14.

Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ
odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo
pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov
týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo
staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.
Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy
týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich
zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie
a vybavenie.
Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať
v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany protokol. Súčasťou tohto
protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.
Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi sumu skutočného odberu elektrickej
energie a vody, skutočne odobratej zhotoviteľom podľa objednávateľom predloženého
vyúčtovania. Pred zahájením odberu el. energie, vody, zmluvné strany spíšu protokol,
ktorý podpíšu a uvedú v ňom počiatočný stav samostatných meračov el. energie
a vody. Po odovzdaní staveniska zmluvné strany spíšu protokol s uvedením konečného
stavu samostatných meračov el. energie a vody.
Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu
v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou
dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom.

Čl. VIII
Stavebný denník
1.

2.
3.
4.

5.

Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska
o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je
jedna pre objednávateľa.
Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany
objednávateľa, ako celku.
K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 5
pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.
Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho. Objednávateľ
má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá
zhotoviteľ,
resp.
stavbyvedúci
zhotoviteľa,
stavebno-technickému
dozoru
objednávateľa.
Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej
dobe, pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer
dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením,
záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných
skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách
zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na
odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov SD.

Čl. IX
Projektová dokumentácia
1.
2.

Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby / diela.
Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký
rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác
a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej
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projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá.

Čl. X
Odovzdanie a prevzatie diela
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi
objednávateľovi, že práce na diele alebo jeho časti sú pripravené k odovzdaniu
a prevzatiu.
Splnenie dodávky diela:
a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej
dodávky diela,
b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v zápise o prevzatí, že
dodávku diela preberá.
O prevzatí diela alebo jeho časti spíšu zmluvné strany „Protokol o odovzdaní
a prevzatí“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác,
stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané
dielo preberá.
Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo
škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní
a prevzatí diela.
Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú
dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela:
▪ 2x projekt skutočného vyhotovenia stavby a výrobnú dokumentáciu: 2 pare
v tlačenej forme + 1 pare v digitálnej forme vo formáte dwg,
▪ zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach;
▪ vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
▪ 1x kópiu stavebného denníka;
▪ certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií;
▪ záručné listy;
▪ manuály na servis a obsluhu;
▪ osvedčenie o akosti a kompletnosti,
▪ výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých
materiálov a výrobkov;
▪ doklady o spôsobe likvidácie odpadov;
bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené
a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich
predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.
Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom
postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím;
v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú
previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ
povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým
faktúram a súpisom prác.
Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len
„previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom
bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v
dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať
dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok
diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní
s odovzdaním diela.
Objednávateľ na svoje náklady zabezpečí vypracovania projektu dočasného
dopravného značenia a zabezpečí správnu informovanosť obyvateľov, tak aby sa
predišlo ku kolíznej situácii v doprave alebo ublíženiu občanov na zdraví.
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Čl. XI
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Zhotoviteľ
1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje
náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho
odovzdať objednávateľovi.
1.2 Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu. Pri vykonávaní diela
inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom
a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí,
má právo to zaznačiť v Stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa
k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť
zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.
1.3 Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác / vykonávania diela/ určí zodpovedného
a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.
1.4 Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy
zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z
PO a BOZP platných v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi
doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá
za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických
zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych
predpisov.
1.5 Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp.
tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce
podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
1.6 Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam
technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto
diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu
objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má
stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným
pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz
rešpektovať.
1.7 Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t. j. všetky veci, ktoré sú potrebné na
vykonanie diela dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ
zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu
na stavenisko (montážne pracovisko).
1.8 Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia
musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej
údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov aj vysoké
estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas
realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj
stavebných častí diela podľa STN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú
od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole
zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom
od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite
priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na
stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť
používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi
podobnými typmi, bez vád a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť
výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za predpokladu
prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich cenovej úrovni
zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito
požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu
byť považované za vadné.
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1.9

1.10

1.11
1.12

1.13

1.14
1.15

2.

Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či
pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak
zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť
týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené.
V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek
skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený,
nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto
pokynov.
Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých
prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že
zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym
spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a
navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju
povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá
mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok.
Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo
riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa
nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je
povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť
objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.
Zhotoviteľ poskytne zástupcom Objednávateľa úplný a nerušený prístup na
Stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou,
pričom poistné plnenie je povinný vinkulovať v prospech zhotoviteľa. Tieto
poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania
diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je uvedené poistenie preukázať
objednávateľovi na jeho požiadanie; v prípade porušenia tohto dojednania má
právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť.
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli
v dôsledku jeho činnosti; doklad o naložení s odpadom je povinný odovzdať
objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním
spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať,
minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote
uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom najneskôr ku dňu splatnosti
záverečnej faktúry .
Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby
zabezpečuje zhotoviteľ.
Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých
záležitostiach spojených s realizáciou diela je povinný sa zúčastniť 1x týždenne a
v prípade potreby i v kratšom intervale kontrolnej porady o priebehu stavebných
prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa.

Objednávateľ
2.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela.
V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje
povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak
tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy
odstúpiť.
2.2 Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa,
s ktorých prácou nie je spokojný.
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2.3

Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené
osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je
ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie
pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia
iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

Čl. XII
Životné prostredie
1.
2.

Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ
kontroluje a spravuje stavenisko.
Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za
akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela,
staveniska a a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení,
ak nedostatky zapríčinil.

Čl. XIII
Záručná doba zodpovednosť za vady
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo
najšetrnejšie, najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu podkladných vrstiev existujúcej
stavby. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho
náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.
Zhotoviteľ ručí za to, že dielo bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas
záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá
nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania
k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť od protokolárneho prevzatia
zhotoveného diela.
Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť
objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak
dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na
práce, alebo materiál potrebný na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri
prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek,
nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky
zákonné nároky objednávateľa z vád diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v
predchádzajúcej vete.
Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej
dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie
náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ.
Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí
obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada
prejavuje.
Skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa
v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín
od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu
v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád.
Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení
objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.
V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom
neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má
objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto
32

9.

odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady
bude uplatnená u zhotoviteľa a následne v prípade neuspokojenia objednávateľa budú
tieto náklady uplatnené u banky, ktorá poskytla zhotoviteľovi v súlade s touto zmluvou
bankovú záruku.
V prípade výskytu akýchkoľvek vád diela má objednávateľ právo zvoliť si
z nasledujúcich nárokov:
a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;
b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí,
výmeny častí diela a pod.;
c) odstúpiť od Zmluvy;
d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;
Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho
účelné.
Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na
náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

Čl. XIV
Doručovanie
1.

2.

Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy,
ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený
osobne, alebo doporučenou poštou, na adresu, uvedenú v tejto Zmluve ako miesto
sídla, alebo na inú adresu, oznámenú druhej strane v súlade s týmto článkom.
Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa
nepreukáže niečo iné:
▪ pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
▪ pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na
doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako
nedoručená,
▪ v prípade odoslania listovej zásielky doporučene bez doručenky sa bude
zásielka považovať za doručenú na tretí deň po jej odoslaní.
▪

Čl. XV
Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy
1.

2.

Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
▪ odstúpením od Zmluvy,
▪ písomnou dohodou zmluvných strán,
inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.
Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto
Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej
strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností
oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.
2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu
škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z
ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá
bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu
doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
2. 2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
a) Omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 10 dní;
b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
c) Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 15 dní;
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Ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami
dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými
normami;
e) Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať
tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodržaný;
f) Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať
dielo;
g) Ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme
ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí
opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;
h) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany
od Zmluvy odstúpiť;
i) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne
zhotovovanie diela počas realizácie diela (t. j. výskyt väčšieho počtu
nedostatkov diela, resp. výskyt podstatných vád diela, ktoré zhotoviteľ
neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
j)
Omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac
ako 30 dní;
k) Vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;
l) Ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo
odsúhlasené stavebno-technickým
dozorom objednávateľa. Ak počas
realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu
alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich
nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo
podmienkam tejto zmluvy, zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok
dohodnutých v tejto zmluvy;
m) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto
zmluvy na tretiu osobu;
n) Vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
o) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela
súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa;
p) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp.
neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany
zhotoviteľa.
2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:
a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti
odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi
na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností
zhotoviteľa zo Zmluvy.
3.
Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné
vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok,
na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy
sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
4.
V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku
podstatného porušenia tejto Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 %
z ceny diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu
škody.
5.
V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia
oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto
lehoty sa nesmie zdržiavať na pozemku a diele objednávateľa. V tejto lehote je taktiež
povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.
d)
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Čl. XVI
Sankcie
1.

2.

V prípade omeškania s odovzdaním diela, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania, avšak
len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10
dní omeškania, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej ceny diela
bez DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká
objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.
Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok
z omeškania stanovený zákonom.

3.

Čl. XVII
Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti
1.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti o
všetkých obchodných a technických informáciách, ktoré mu poskytne objednávateľ,
alebo o ktorých sa inak dozvie pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s touto Zmluvou
a tieto informácie nepoužiť na iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Táto povinnosť
platí aj po zhotovení a odovzdaní diela alebo po zániku platnosti tejto Zmluvy.
Subdodávateľom môže zhotoviteľ poskytnúť informácie len v nevyhnutnom rozsahu.

Čl. XVIII
Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa
www.banm.sk.
Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským
právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a
povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným,
jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tím, že vykonajú všetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné
ustanovenie.
Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých z ktorých tri vyhotovení
obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre
strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.
V Novákoch, dňa ...........................

..................................................................
Ing. Daniel Daniš
primátor
Mesto Nováky

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

......................................................................
DOPLNÍ UCHÁDZAČ
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Príloha číslo 1 k tejto Zmluvy
Návrh na plnenie kritéria
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Príloha k výzve č. 4
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
1.

Kritérium na vyhodnotenie ponuky za účelom výberu najvýhodnejšej ponuky:
1.1 Verejný obstarávateľ stanovil na vyhodnotenie ponúk kritérium najnižšia cena za
celý predmet zákazky v € s DPH.
▪ najnižšej cene za celý predmet obstarávania v € s DPH sa pridelí maximálna
hodnota 100 bodov.
Touto cenou sa rozumie celková navrhovaná zmluvná cena za dodanie celého
rozsahu predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich nákladov.
▪ Najnižšia celková cena za predmet zákazky v € s DPH bude podľa
stanoveného kritéria ohodnotená najvyššou bodovou hodnotou, t. j. hodnotou
100 bodov a ostatné ponuky budú hodnotené počtom bodov v pomere k
najnižšej celkovej cene za predmet zákazky s DPH podľa nasledovného
výpočtu:

Najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100 = výsledný počet bodov
Cena s DPH x – tého uchádzača
2. Pravidlá uplatnenia kritéria a spôsob vyhodnotenia ponúk:
2.1 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý získa maximálny počet bodov, t. j. 100 bodov.
Najnižšia cena je cena za uskutočnenie stavebných prác v rozsahu projektovej
dokumentácie a obsahu tejto výzvy.
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Príloha k výzve č. 5
Identifikačné údaje uchádzača

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
„Oprava Trenčianskej ulice“
Obchodný názov spoločnosti:
Sídlo alebo miesto podnikania
Ulica, číslo sídla:
PSČ:
Mesto:
Štát:
Štatutárny zástupca:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:
Všeobecné identifikačné údaje:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
Banková inštitúcia:
Kontaktná osoba:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:
* Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

Dátum:...............................................
Podpis:...............................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)
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Príloha k výzve č. 6
Vyhlásenie uchádzača

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
1.

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej
ponuky na zákazku s názvom „Rekonštrukcia Trenčianskej ulice“, ktoré určil verejný
obstarávateľ v tejto výzve.

2.

Predkladáme ponuku na celý predmet verejného obstarávania na zákazku s názvom
„Rekonštrukcia Trenčianskej ulice“.

3.

Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé
a úplné.

4.

Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny, ktorá predkladá ponuku.

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

____________________________
Podpis uchádzača
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Príloha k výzve č. 7
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Údaje:
Obchodné meno uchádzača ......................................................................................
Adresa alebo sídlo uchádzača ......................................................................................
P.č.

Názov položky

vypracovanie projekčných prác a
predprípravných prác na realizáciu
(aktuálne zameranie, zistenie
ochranných pásiem, atď.),
2
realizáciu stavebných prác v rozsahu
realizácie diela, predprípravných prác,
hlavných stavebných prác, požiadaviek
uvedených v opisu predmetu zákazky
alebo požiadaviek uvedených vo
výzve, požiadaviek z obhliadky,
dopravy, odvozu odpadu a likvidácia
odpadu,
3
vypracovanie projektu skutočného
vyhotovenia diela,
4
oslovenie správcov dotknutých sietí,
ich vytýčenie a uhradiť poplatky za
predmetné vytýčenie.
SPOLU:
1

Merná
jednotka

Navrhovaná
cena bez DPH
(EUR)

Sadzba
DPH
(%)

Výška DPH
(EUR)

Navrhovaná
zmluvná cena
vrátanie DPH
(EUR)

projekt

dielo

projekt
ostatné

Poznámka:
Najnižšia cena za uskutočnenie stavebných prác v rozsahu projektovej dokumentácie
a obsahu tejto výzvy.
Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach
ponuky.
____________________________
Podpis uchádzača
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Príloha k výzve č. 8
Odporúčaný vzor textu na vonkajšom obale cenovej ponuky

Odosielateľ (uchádzač):
[Obchodné meno ]:
[Korešpondenčná adresa vrátane PSČ]:
[Ulica a č. domu]
[PSČ Obec]
[Štát]

SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ !
HESLO: „Trenčianska ulica“
Adresát (verejný obstarávateľ):
Mesto Nováky
Mestský úrad
Nám. SNP 349/10
972 71 Nováky
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